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(I) БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 
 
ECTS Еуропалық несиені аудару және жинақтау жүйесі 
AАЖ Автоматтандырылған ақпараттық жүйе 
БП Базалық пәндер 
ЖОО Жоғарғы оқу орны 
ССК 
МКК 

Сыртқы сараптама комиссиясы 
Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын 

ШЖҚМКК Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорын 

МЖМББС Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 
ММ Мемлекеттік мекеме 
ҰБТ Ұлттық бірыңғай тестілеу 
АКТ Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 
АT Ақпараттық технологиялар 
КММ Коммуналдық мемлекеттік мекеме 
ҚРБҒМ БҒСҚК Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым сапасын қамтамасыз ету комитеті 
ТКТ Талапкерлерді кешенді тестілеу 
ҚҰӨА Қазақ ұлттық өнер академиясы 
ЭПК Элективті пәндер каталогы 
ҚР БҒМ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
MБББ Модульдік білім беру бағдарламасы 
АРТА Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі 
ҚР ҰҒА Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясы 
ҒЗИ ғылыми-зерттеу институты 
ҒЗЖ Ғылыми-зерттеу жұмысы 
ҰКП Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
ҰМҒТСО 
ББҰ 

Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы 
Білім беруді ұйымдастыру 

ЖББП Жалпы білім беретін пәндер 
БББ Білім беру бағдарламасы 
НП Негізгі пәндер 
ПОҚ Профессорлық-оқытушылық құрам 
ҚР Қазақстан Республикасы 
РОƏК Республикалық оқу-әдістемелік кеңес 
ЖОБ Жұмыс оқу бағдарламасы 
БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары 
СӨЖ Студенттің өзіндік жұмысы 
СОӨЖ Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы 
ЖШС Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
ОТҚ Оқытудың техникалық құралдары 
ОƏБ Оқу-әдістемелік бірлестік 
ОƏЖ Оқу-әдістемелік жұмыс 
ОƏК Оқу-әдістемелік кеңес 
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(II) КІРІСПЕ 
 
«Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» ұлттық мекемесі бас 

директорының 25.03.2022 жылғы № 74-22-НҚ бұйрығына сәйкес 2022 жылғы 31 мамыр мен 
2 маусым аралығында сыртқы сараптау комиссиясы 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы 
білім беру бағдарламасының сапасын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымдарының білім беру бағдарламаларын АРТА мамандандырылған 
аккредиттеу стандарттарына сәйкестігіне бағалау жүргізді (2018 жылғы "25" мамырдағы № 
68-18/1-НҚ Бұйрығы). 

Сыртқы сараптау комиссиясының (ССК) есебінде АРТА критерийлерінің 8D02184 
Кино және ТВ режиссурасы білім беру бағдарламасының бағасы, ССК және білім беру 
бағдарламаларының бейіндік параметрлерін одан әрі жетілдіру бойынша ұсынымдар бар. 

CСК құрамы: 
ССК төрағасы – Карчевская Наталья Владимировна, өнертану кандидаты, доцент, 

Беларусь мемлекеттік мәдениет және өнер университетінің ректоры (Минск, Беларусь 
Республикасы). 

ССК үйлестірушісі – Ниязова Гулияш Балкеновна, АРТА ЖОО институционалдық 
және мамандандырылған аккредиттеу жүргізу жобасының жетекшісі (Нұр-Сұлтан қаласы, 
Қазақстан Республикасы). 

 
Кластер 1. Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу 

7M02166 Театр 
режиссурасы 
7M02162 Актерлік 
өнер 

АРТА сарапшысы – Саитова Гүлнара Юсупқызы, өнертану 
ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық хореография 
академиясының профессоры (Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан 
Республикасы). 

 
АРТА сарапшысы, жұмыс беруші – Бахаров Ділмұрат 

Нұрахметұлы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері, Қ.Құжамьяров атындағы Мемлекеттік республикалық 
академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының директоры 
(Қазақстан Республикасы, Алматы қ.). 

 
7M02159 Дәстүрлі 
музыкалық өнер 

АРТА сарапшысы – Мирманов Наку Бахаутдинович, Еңбек 
сіңірген білім қайраткері, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университетінің кафедра меңгерушісі (Қызылорда, Қазақстан 
Республикасы). 

 
АРТА сарапшысы, студент – Аблаев Самат Алматұлы, 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің 7М01407 
Музыкалық білім білім беру бағдарламасының 1 курс студенті 
(Қызылорда, Қазақстан Республикасы). 

 
Кластер 2. Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу 

7M02154 Кино және 
ТВ 

АРТА сарапшысы – Руслан Владимирович Кензикеев, PhD 
докторы, Қазақ ұлттық хореография академиясының педагогика 
кафедрасының меңгерушісі (Нұр-Сұлтан, Қазақстан 
Республикасы). 

 
7M02161 Арт -
менеджмент 

АРТА сарапшысы – Бердник Татьяна Олеговна, Философия 
ғылымдарының кандидаты, профессор. 

 
АРТА сарапшысы, студент - Кереева Таңшолпан 

Махамбетовна, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
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университетінің 7М04106 Маркетинг білім беру бағдарламасының 
2 курс студенті (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ.). 

 
Кластер 3. Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу 

7M02167 Графика 
7M02158 Сәндік 
өнер 

АРТА сарапшысы – Бодиков Сейфолла Жамауұлы, 
Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің аға 
оқытушысы, Қазақстан Республикасы Дизайнерлер одағының 
мүшесі, Еуразиялық дизайнерлер одағының мүшесі (Қарағанды, 
Қазақстан Республикасы). 

 
АРТА сарапшысы, студент – Қалмұхамбетова Лаура 

Қанатқызы, М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің 
5В042100 Графикалық дизайн білім беру бағдарламасының 4 курс 
студенті. (Тараз, Қазақстан Республикасы). 

 
7M02169 Сән және 
костюм дизайны 

АРТА сарапшысы – Құдабаева Айгүл Қалдыбекқызы, т.ғ.д., 
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің доценті. 
(Тараз, Қазақстан Республикасы). 

 
Кластер 4. Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу 

8D02102 Кескіндеме АРТА сарапшысы – Мариета Савчева, өнертану және 
бейнелеу өнерінің докторы, Охрид Əулие Клемент атындағы 
София университетінің профессоры (София, Болгария). 

 
АРТА сарапшысы, студент – Зейнолла Əсел Ардаққызы, 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының 
Бейнелеу өнері, графика және дизайн білім беру бағдарламасының 
2 курс студенті ( Арқалық қ., Қазақстан Республикасы). 

 
8D02108 Сәндік 
өнер 

АРТА сарапшысы – Жанерке Асхатқызы Иманбаева, 
Халықаралық білім беру корпорациясының доценті (Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ.). 

 
АРТА сарапшысы, студент – Муфтиғалиева Əлия 

Əдиетқызы, э.ғ.к., Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті 7M07320 Сәулет БББ  1 курс студенті (Нұр-Сұлтан, 
Қазақстан Республикасы). 

 
Кластер 5. Мамандандырылған аккредиттеу 

8D02184 Кино және 
телережиссура 

АРТА сарапшысы – Чупринский Андрей Иванович, PhD 
докторы, Беларусь мемлекеттік өнер академиясының доценті 
(Минск, Беларусь Республикасы). 

 
АРТА сарапшысы, жұмыс беруші – Пилипенко Юрий 

Александрович, «Экспобест» тауарлар мен қызметтерді 
өндірушілердің халықаралық қауымдастығының төрағасы 
(Қазақстан Республикасы, Алматы қ.). 

 
АРТА сарапшысы, студент – Пак София Александровна, 

«Тұран» университетінің 6В02101 Режиссура білім беру 
бағдарламасының студенті (Қазақстан Республикасы, Алматы қ.). 
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 (III) БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ӨКІЛДІГІ 
 
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 1978 жылы Алматы 

мемлекеттік театр-көркемсурет институты болып ұйымдастырылды. 1991 жылы АҒТХИ 
негізінде екі мамандандырылған шығармашылық университеті құрылды: Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ мемлекеттік театр және кино институты және Қазақ мемлекеттік өнер 
академиясы. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 ақпандағы № 236 қаулысына 
сәйкес Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік театр және кино институты және Қазақ 
мемлекеттік өнер академиясы базасында Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясы құрылып, «Кейбір мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі № 648 
Жарлығына сәйкес академияға «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» 
ерекше мәртебесі берілді.  

Өнер академиясы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
ұлттық білім беру жүйесі шеңберінде тиісті лицензия негізінде жүзеге асырады. 

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (бұдан әрі ҚазҰӨА) жүзеге 
асырылып жатқан мамандықтың санитарлық нормалары мен мемлекеттік жалпы білім беру 
стандарттарының талаптарына сәйкес келетін заманауи материалдық-техникалық базасы 
бар. Барлық қолда бар материалдық-техникалық база студенттердің шығармашылық 
үдерісін дамытуға ықпал етеді, сабақтар оқу және бейіндік кабинеттерде, оқу залдарында, 
компьютерлік сыныптарда, үлкен және кіші акт залдарында, мәжіліс залдарында, көру 
залдарында, кітапханаларда өткізіледі. Мамандандырылған оқу кабинеттері жергілікті 
желіге қосылған интернетке қосылған заманауи техникалық құрал-жабдықтармен, арнайы 
жиһаздармен, компьютерлік техникамен, дәстүрлі және мультимедиялық-интерактивті 
тақталармен, көрнекі стендтермен, студиялық қондырғылы эфирлік студиядан тұратын 
телестудиямен (АСК) жабдықталған. 

Өнер академиясында алты факультет бар : 1) театр өнері, 2) кино және теледидар; 3) 
хореография; 4) кескіндеме, мүсін және дизайн; 5) өнертану; 6) музыкалық өнер. 
Мамандарды даярлауды 23 кафедра жүзеге асырады, оның 17-і бітіруші, 6-ы жалпы 
академиялық. 

Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА өзін таланттардың жоғары шоғырлануы, бірегей 
кадрлық ресурстары және тұрақты беделі бар көп деңгейлі және көп профильді білім беру 
ұйымы ретінде көрсетеді, бұл жастардың осында білім алуға деген жоғары ұмтылысының 
дәлелі. Өнер академиясы білім беру қызметтерінің кең спектрін ұсынады, олардың сапалық 
және сандық көрсеткіштерін жақсарту бойынша үнемі жұмыс жасайды. 

Өнер саласындағы мамандарды көп сатылы даярлау бес білім беру деңгейлік 
тізбектен тұрады: мектеп-интернат – 7-9 сыныптар (бастапқы өнер даярлығы), колледж 
(техникалық және кәсіптік білім беру), ЖОО (жоғары арнаулы білім), жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім - магистратура және докторантура. 2009 жылы ҚазҰӨА-да Қазақстанда алғаш 
рет 7 білім беру өнер бағдарламасы бойынша докторантура ашылды. Өнер мамандарын 
даярлаудағы халықаралық тәжірибені зерделеудің арқасында Өнер академиясында жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беретін ғылыми орталық, ғылыми-шығармашылық зертханалар, 
сондай-ақ өнер мамандықтары бойынша диссертацияларды қорғау бойынша 
Диссертациялық кеңес ашылды. 

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 2 оқу корпусы, мектеп-
интернаты, жатақханасы, спорт алаңы, кітапханасы бар. Академияның ғимараттары мен 
құрылыстарының жалпы ауданы, қолда бар техникалық паспорттар бойынша 24828,3 м 2 

құрайды . Өнер академиясының екі корпусы да санитарлық нормалар мен өрт қауіпсіздігі 
талаптарына сәйкес келеді. 

2013 және 2018 жылдары Қазақстан Республикасының Аккредиттеу және рейтинг 
жөніндегі тәуелсіз агенттігі ( АРТА) Т.К.Жүргенов атындағы  ҚазҰӨА институционалдық 
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аккредиттеуден өту нәтижесінде 2023 жылға дейін қоса алғанда 5 жыл мерзімге 
аккредиттелген. Қазіргі уақытта барлық БББ бойынша бакалаврлар, магистрлер мен 
докторанттарды даярлау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім 
және ғылым саласындағы бақылау комитеті 2010 жылғы 3 ақпандағы №0137419 берген 
14.07.2015 жылғы № KZ71LAA00005325 лицензиясы негізінде жүзеге асырылады.  

Аккредиттеуден өтетін 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы білім беру 
бағдарламасы басшылығының қызметі Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА миссиясын 
орындауға бағытталған: «Біз өнер, мәдениет, білім беру және креативті индустрия салалары 
үшін кәсіби кадрлар даярлаймыз, Қазақстан халқы мен Орталық Азия өңірінің рухани-
адамгершілік құндылықтарын жасауға, сақтауға және дамытуға қатысамыз».  

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы білім беру бағдарламасы философия докторы 
(PhD) дәрежесін беретін ғылыми-педагогикалық бағытта (оқу мерзімі 3 жыл) 
докторанттарды дайындайды. 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ шеңберінде бір 
траектория жүзеге асырылады: «Кино және ТВ режиссурасы». Докторанттар контингенті – 
3 адам. Бес жыл ішінде 2017-2018 оқу жылынан бастап 8D02184 Кино және ТВ 
режиссурасы БББ бойынша студенттер контингенті _0,7_%-ға өсті. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ бойынша мамандарды даярлаумен 
айналысатын «Кино және ТВ» факультетінде қазіргі таңда 3 адам жұмыс істейді, оның 67% 
штаттық оқытушылар – 2 адам; толық емес жұмыс күні – 1 адам 33% құрайды. ПОҚ жалпы 
санының ғылыми дәреже иегері 40% құрады. БББ бойынша оқу үдерісін жоғары білікті 
профессорлық-оқытушылық құрам қамтамасыз етеді, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, БҒССҚК доценті – Соловьева М.В.; ғылым 
кандидаты – Мурсалимова Г.А.; PhD докторы – Уразбаева Ш.Н.  

 2021-2022 оқу жылында «Экран өнері режиссурасы» кафедрасының 
профессорлық-оқытушылық құрамында 32 адам, штатта 27 адам, штаттан тыс 5 адам, 
ғылыми дәрежелер үлесі 40% құрайды, оның ішінде: ғылым докторлары – 1, PhD докторы 
– 4, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері – 7, ғылым магистрі – 8, 
үкіметтік наградалармен марапатталған – 3 адам. Кафедрадағы ПОҚ орташа жасы 44 жасты 
құрайды. 

( IV ) БҰРЫНҒЫ АКРЕДИТТЕУ РӘСІМІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 
 
 Арта бұйрығына сәйкес 2016 жылғы желтоқсанда Т.Қ. Жүргенов атындағы 

ҚазҰӨА – да сыртқы сараптау комиссиясы (ССК) 6D040600 - Режиссура ББ-ның арта 
мамандандырылған аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін бағалады.  

АРТА Аккредиттеу кеңесінің отырысында білім беру бағдарламасын 5 жыл мерзімге 
мамандандырылған аккредиттеу туралы шешім қабылданды. Алдыңғы ССК ұсыныстары 
жүзеге асырылды. 

( V ) ССК САПАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 
 
ССК жұмысы Сапар бағдарламасының негізінде, 8D02184 Кино және ТВ 

режиссурасы ББ бойынша бару және мамандандырылған аккредиттеу бойынша талдаудың 
гибридті моделін қолдана отырып жүзеге асырылды. 

28.05.2022 ж. ССК жұмысын үйлестіру мақсатында алғашқы бекіту жиналысы өтті, 
оның барысында Комиссия мүшелері арасында өкілеттіктер бөлінді, сапардың кестесі 
нақтыланды, сараптама әдістерін таңдау мәселелерінде келісімге қол жеткізілді. 

ББ сапасы және ҚБ барлық инфрақұрылымы туралы объективті ақпарат алу, өзін-өзі 
бағалау туралы есептердің мазмұнын нақтылау үшін ректормен, қызмет бағыттары 
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бойынша ЖОО проректорларымен, құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен 
(декандармен), ББ басшыларымен, кафедра меңгерушілерімен, ПОҚ жетекші өкілдерімен, 
білім алушылармен, түлектермен, жұмыс берушілермен on-line кездесулер өткізілді. 

Кездесулерге барлығы 39 адам қатысты. 
 
Кесте 1. АРТА ССК-мен кездесуге қатысқан қызметкерлер мен студенттер 

туралы ақпарат 
 
Қатысушы санаты Саны 
Ректор 1 
Проректорлар корпусы 3 
Құрылымдық бөлімшелердің басшылары 6 
Декандар 4 
ББ жетекшілерімен, кафедра меңгерушілерімен сұхбат 7 
Оқытушылар 7 
Студенттер, магистранттар, докторанттар 7 
Түлектер 1 
Жұмыс берушілер мен тәжірибе базасының өкілдері 3 
Барлығы 39 
 
Off-line және on-line сапар және видеожазбаларды (бұлтты технологиялар 

папкаларына жүктелген), нормативтік құжаттарды қарауды қоса алғанда, ББҰ визуалды 
тексеру кезінде ССК мүшелері материалдық-техникалық базаның заманауи жағдайымен 
танысты, сондай-ақ гибридтік форматта практика базаларына барды. ББ ғылыми 
дәрежелілігі туралы жалпы ақпарат ұсынылған, ол 44,4% құрайды, ПОҚ орташа жасы – 57 
жас. 

ПОҚ-163, ғылым докторлары – 7, профессорлар /КОКСОН/ – 34, Халық әртістері – 
5, ғылым кандидаттары – 60, доценттер /ККСОН/ – 37, PhD докторлары – 26, еңбек сіңірген 
әртістер мен қайраткерлер – 43, мемлекеттік наградалар иегерлерінің жеке құрамы туралы 
ақпарат – 36. 

АРТА ССК-нің ҚазҰӨА-ның мақсатты топтарымен гибридті форматтағы 
кездесулерінде ББҰ миссиясы мен саясатын іске асыру тетіктерін объективті зерделеу 
жүзеге асырылды. 

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ кадрлық құрамы:  
01.03.2022 ж. жағдай бойынша кафедраның ПОҚ жалпы саны 26 (штаттық – 23) 

адамды құрайды, оның ішінде: 9 – ғылым кандидаттары, 3 – PhD, 12 – магистрлер, оның 
ішінде ББ немесе ББТ бойынша: ғылым докторы – 2, ғылым кандидаты – 3. ПОҚ сапасы 
100%. 

Кесте 2. «Экран өнері режиссурасы» кафедрасының профессорлық-
оқытушылық құрамының ғылыми жарияланымдары 

Жарияланымдар 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Журналдардағы жарияланымдар: 
- нөлдік емес импакт-фактормен және 
т.б. 
соның ішінде: 

3 5 4 1 1 

WoS , Scopus 2 3 3 - - 
РҒДИ 1 2 1 1 1 
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3. Патенттер, AҚ - - 1 3 3 
4. Оқулықтар, оқу-әдістемелік 
кешендер/оның ішінде ағылшын 
тілінде.  

-- / -- 4 / - 1 / -- 2 / -- 1 / -- 

5. Монографиялар/соның ішінде 
ағылшын тілінде. -- / -- -- / -- -- / -- 1 / -- - / -- 

 
Кесте 3. D028 ББТ 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы студенттерінің 

контингенті  
01.03.2022 ж. студенттердің нысандары мен санаттары бойынша  
(докторантура) 
 

Оқу 
жылы 

Барл
ығы 

Шетелдік 
 

Мемл. 
тапсыр
ыс 
(грант) 

Комме
рциялық 
негіз 

Басқа 
қаржыланды
ру көздері 

толық 
уақыт 

қашықтан 

2021-
2022 

3 - 3 - - 3 - 

2020-
2021 

1 - 1 - - 1 - 

2019-
2020 

3 - 3 - - 3 - 

2018-
2019 

3 - 3 - - 3 - 

 
Кафедраның оқу-әдістемелік, шығармашылық базасы 
Кафедраның дәрістері мен практикалық сабақтары № 14, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

102 аудиторияларында, аудио-бейне жабдықтармен, сондай-ақ кинофильмдермен және 
экран жұмыстары көшірілген цифрлық тасымалдағыштармен жабдықталған телезертхана 
мен кинозалда өткізіледі. «Экран өнері режиссурасы» кафедрасының арнайы пәндері 
бойынша лекциялар мен практикалық сабақтар онлайн режимінде өтеді, ал кейбір 
жекелеген сабақтар ата-аналар мен басшылықтың келісімі бойынша офлайн режимінде 
өтеді. 

«Режиссура», «Кинорежиссура», «Кинорежиссерлік I», «Режиссерлік шеберлік II», 
«Режиссерлік өнер» пәндері бойынша дәріс пен практикалық сабақтарды Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор Манабай Д.Қ. жүргізеді. 

«Сценарий жазу» «Объектілік және қуыршақ анимациясы», «Анимация 
режиссурасы», «Анимациялық фильмнің көркемдік шешімі», «Режиссердің 
орындаушымен және режиссермен және қоюшы топпен жұмысы», «Оқу-әдістемелік 
тәжірибелері» пәндерін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор 
Омар Б.Т. жүргізеді. 

«Телевизиялық өнім режиссурасы», «Көркем аударма және дубляж негіздері», 
«Редакциялық жұмыс негіздері», «БАҚ тілі мен стилі» аудиомәтінінің докторантурасы 
«Телевизиялық журналистика» пәндері бойынша дәріс және практикалық сабақтарды 
жүргізген Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор Əбілдина Г.Б. 

«Тәжірибелік режиссура», «Режиссердің пост-продакшндағы жұмысы» 
«Режиссура» пәндері бойынша дәрістер мен практикалық сабақтарды Қазақстанның еңбек 
сіңірген әртісі, доцент Б.Н.Қалымбетов жүргізеді. 

«Фильмнің көркемдік шешімі», «Режиссерлік өнер», «Кино режиссурасы», 
«Режиссерлік өнер» пәндері бойынша дәріс және практикалық сабақтарды режиссерлік 
өнерді «Құрмет» орденінің кавалері, доцент Өмірбаев Д. жүргізеді.  
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Профессор Р.Д.Айтхожанова «Режиссердің актермен жұмысы», «Актерлік 
шеберлік», «Актердің алдыңғы жұмысы» пәндерінен сабақ береді. 

Өнертану кандидаты, доцент Абикеева Г.О. «докторанттың ғылыми-зерттеу 
жұмысы және докторлық диссертацияны орындау», «педагогикалық практика» 
(докторантура бойынша) пәндері бойынша. 

«Практикалық режиссура», «Монтаж», «постпродакшндағы режиссердің жұмысы», 
«дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау», «режиссура өнері», «Диплом 
алдындағы практика» пәндері бойынша доцент Айтуаров А. Т. дәріс және практикалық 
сабақтар өткізеді. 

Доцент Қалымбетов Б. «Тәжірибелік режиссура», «Режиссерлік өнер», «Пост-
продакшндағы режиссердің жұмысы», «Дисертациялық жұмыс (жоба) жазу және қорғау» 
сияқты пәндер бойынша дәріс және практикалық сабақтар жүргізеді. 

«Киномонтаж теориясы», «Деректі фильмдерге режиссура», «Режиссерлік өнер», 
«Режиссердің орындаушымен және режиссерлік ұжыммен жұмысы» пәндері бойынша 
теориялық және практикалық сабақтарды жүргізетін доцент Байғожина А.М. 

«Режиссерлік шеберлік», «Телевизиялық өнім режиссері», «Дыбыс жазу докторы» 
пәндері бойынша теориялық және практикалық сабақтарды доцент Акчалов Е.Е. жүргізеді. 

«Кәсіпкерлік қызмет негіздері», «Теледидардағы кино өндірісі», «Кино өндірісін 
басқару және ұйымдастыру», «Теледидар және кино маркетинг негіздері», «Кино өндірісі» 
пәндері бойынша доцент Лаврик Н.А. 

«Кинорежиссура», «Режиссерлік шеберлік», «Ғылыми зерттеу негіздері», «Арнайы 
курс (телевизиялық режиссура бойынша), «Аудио-визуалды саладағы монтаждың заманауи 
технологиялары мен принциптері», «Ғылыми-зерттеу жұмысы» пәндері бойынша 
бакалавриат және магистратура бағдарламалары. магистранттың», «Педагогикалық 
практика», «Магистрлік жұмысты жобалау және қорғауды PhD докторы, аға оқытушы 
Тұяқбаева А.Ш. 

«Монтаж теориясы», «Режиссердің орындаушылармен және режиссерлік топ-
қоюшымен жұмысы», «Режиссердің қоюшы суретшімен жұмысы», «Режиссердің түсіру 
тобымен жұмысы», «Режиссердің қоюшы-суретшімен жұмысы», «Режиссердің түсіру 
тобымен жұмысы» пәндері бойынша Бакалавриат және магистратура бағдарламалары 
бойынша магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы», «Педагогикалық практика» бойынша 
PhD докторы, оқытушы Уразбаева Ш.Н. 

«Анимация режиссурасы», «Режиссерлік өнер», «Анимация фильмнің көркемдік 
шешімі ретінде », «Фильм курсындағы жұмыс» , «Анимация шеберлігі » пәндері бойынша 
теориялық және практикалық сабақ.  жетекшілігімен оқытушы, өнер шебері Аймурзин Р.М. 

«Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы», «Педагогикалық практика», 
«Режиссердің түсіру тобымен жұмысы», «Өндірістік практика» бакалавриат пен 
магистратураға арналған пәндер бойынша PhD докторы, аға оқытушы Бакеева М.К. 

PhD докторы «Режиссерлік өнер», «Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы», 
«Педагогикалық практика», «Режиссердің орындаушылармен және режиссерлік өндірістік 
ұжыммен жұмысы», «Ғылыми-зерттеу іс-тәжірибесі», «Режиссура өнері», «Магистранттың 
ғылыми-зерттеу жұмысы», «Педагогикалық іс-тәжірибе», «Режиссердің орындаушылармен 
және режиссерлік өндірістік ұжыммен жұмысы» пәндері бойынша бакалавриат және 
магистратура бағдарламалары. Магистрлік жұмысты жобалау және қорғау», «Өндірістік 
тәжірибе» пәндерін аға оқытушы Попов В.И. 

«Режиссура теориясы», «Тәжірибелік режиссура», «Дисертация (жоба) жазу және 
қорғау», «Диплом алдындағы практика», «Режиссердің орындаушылармен және 
режиссерлік өндірістік ұжыммен жұмысы» пәндері бойынша аға оқытушы Бекхожин М.Қ. 

«Монтаж негіздері», «Телевизиялық өнім режиссері», «Режиссердің 
орындаушылармен және режиссерлік топ-продюсермен жұмысы», «Режиссерлік өнер» 
пәндері бойынша дәрістер мен практикалық сабақтар, «Монтаждық тәжірибе» арнайы 
семинары. , «Өндірістік тәжірибені» оқытушы Дүйсебаев А.Т. 
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«Фильмдерді монтаждау теориясы», «Режиссердің орындаушы және режиссерлік 
ұжыммен жұмысы», «Оқу тәжірибесі», «Монтаж» пәндері бойынша дәріс және 
практикалық сабақтарды оқытушы, өнертану ғылымының магистрі Құрмашева Ж. 

«Сызықты емес өңдеу», «2D анимация», «Анимация техникасы II», «Арнайы сурет» 
пәндері бойынша теориялық және практикалық сабақтарды оқытушы, өнертану магистрі 
Аймурзин Р.М. 

«2D анимация», «Анимация техникасы II», «Арнайы сурет» пәндері бойынша 
теориялық және практикалық сабақтарды оқытушы Қ.Қоңырқұлджинов жүргізеді. 
«Тәжірибелік режиссура» пәндері бойынша теориялық және практикалық сабақтарды 
арнайы курс (телевизор режиссура бойынша) «Редакция» оқытушысы , өнер магистрі 
Əлжанов Р. «Инсталляция негіздері», «Инсталляция» пәндері бойынша теориялық және 
практикалық сабақтарды оқытушы, ғылым магистрі Сардарбекова К. 

«Кино және теледидардағы киім стилі», «Əлемдік көркемдік мәдениет» пәндері 
бойынша теориялық және практикалық сабақтарды аға оқытушы Ахметова С.К. 

«Редакция», «Оқу тәжірибесі», «Магистрдің жетекшілігі» пәндері бойынша 
лекциялар мен практикалық сабақтарды жүргізеді, өнер магистрі Исаев О.М. 

«Инсталляция» және «Орнату тәжірибесі» пәндері бойынша оқытушы, ф.ғ.д. 
Сарбарбекова К.Б. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы студенттерді қоғамдық өмір 
салтына, адамгершілік, эстетикалық тәрбиеге, күш-жігерге, білімді ұрпақ пен сапалы 
мамандарды қалыптастыруда білімге ұмтылуын қамтамасыз етеді. 

 
ҚазҰӨА кітапхана қоры  
Кітапхана қорының 2021 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша заттай 

(материалдық) тасығыштардағы көлемі 256 983 дананы (116 415 атауды), оның 162 720-ы 
оқу басылымдары, 5 624 -і ғылыми басылымдар. Жазылым бойынша кітапхана қорында 89 
(330 дана) газет-журналдар бар. 

(VI) МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АКРЕДИТТЕУ 
СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕСТІК 

 
6.1. «Білім беру бағдарламасын басқару» стандарты 
 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының жарияланған сапаны 

қамтамасыз ету саясаты болуы тиіс. Сапаны қамтамасыз ету саясаты зерттеу, оқыту және оқу 
арасындағы байланысты көрсетуі керек. 

 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру ұйымы сапаны қамтамасыз ету 
мәдениетiнiң дамуын көрсетуге тиiс, оның iшiнде ББ контекстiнде. 

 Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі міндеттеме мердігерлер мен серіктестер орындайтын кез 
келген қызметке (аутсорсингке), оның ішінде бірлескен/қос дипломды білім беруді және академиялық 
ұтқырлықты жүзеге асыруға қатысты болуы керек. 

 ББ басшылығы ББ-ның жұмыс істеуін талдау, ББ-ның нақты позициялануы және оның 
қызметінің мемлекеттің, жұмыс берушілердің, білім алушылардың және басқа да мүдделі тұлғалардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталуы негізінде ББ-ның даму жоспарын әзірлеудің ашықтығын 
қамтамасыз етуге дайындығын көрсетеді. 

 ББ басшылығы ББ дамыту жоспарын қалыптастыру және тұрақты қайта қарау тетіктерінің 
және оны іске асыру мониторингінің, оқыту мақсаттарына қол жеткізуді бағалаудың, білім алушылардың, 
жұмыс берушілер мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкестігінің, ББ тұрақты жақсартуға бағытталған 
шешімдер қабылдаудың болуын көрсетеді. 

 ББ басшылығы мүдделі топтардың өкілдерін, соның ішінде жұмыс берушілерді, студенттерді 
және оқытушыларды ББ дамыту жоспарын құруға тартуы керек. 

 ББ басшылығы ББ дамыту жоспарының даралығы мен бірегейлігін, оның ұлттық 
басымдықтарға және жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының даму 
стратегиясына сәйкестігін көрсетуі тиіс. 
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 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру ұйымы ББ iшiндегi бизнес-
үдерiстер үшiн жауапты тұлғалардың нақты анықтамасын, қызметкерлердiң мiндеттерiн бiржақты 
бөлудi және алқалы органдардың функцияларын шектеудi көрсетуге тиiс. 

 ББ басшылығы білім беру бағдарламаларын басқару жүйесінің ашықтығын дәлелдеуге міндетті. 
 ББ басшылығы оны жобалауды, басқаруды және бақылауды, оларды жетілдіруді, фактілер 

негізінде шешім қабылдауды қоса алғанда, ББ үшін сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесінің болуын 
көрсетуі керек. 

 ББ басшылығы тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыруға, оның ішінде бастапқы аккредиттеуден 
өтетін ББ шеңберінде, сондай-ақ тәуекел дәрежесін төмендетуге бағытталған шаралар жүйесін көрсетуге 
тиіс. 

 ББ басшылығы білім беру бағдарламасын басқарудың алқалы органдарына жұмыс берушілердің, 
педагогикалық ұжымның, студенттердің және басқа да мүдделі тұлғалардың өкілдерінің қатысуын, 
сондай-ақ білім беру бағдарламасын басқару бойынша шешімдер қабылдау кезінде олардың өкілділігін 
қамтамасыз етуі тиіс. 

 ББҰ инновациялық ұсыныстарды талдау мен енгізуді қоса алғанда, ББ аясында инновациялық 
менеджментті көрсетуі керек. 

 ББ басшылығы студенттер, оқытушылар, жұмыс берушілер және басқа да мүдделі тұлғалар 
үшін ашықтық пен қолжетімділікке дайын екендігін дәлелдеуге тиіс. 

 ББ менеджменті білім беруді басқару бағдарламалары бойынша оқытылуы керек. 
 
Дәлел  
Білім беру бағдарламаларын жетілдіру Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 

академиясының 2016-2026 жылдарға арналған даму стратегиясына сәйкес жүзеге 
асырылып, сонымен қатар, білім, ғылым және өндірісті интеграциялау негізінде 
Қазақстанда бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыруға көңіл бөлінеді. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ іске асыру оның мақсаттары және 
даму жоспарымен айқындалған. Сапа саласындағы мақсаттар Т.Қ. Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА сайтында, «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының дәрісханасында 
орналастырылған. 

БББ 2007 жылғы 27 шілдедегі ҚР «Білім туралы» № 319-III Заңына, 2018 жылғы 31 
қазандағы № 604 ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, тиісті үлгідегі 
білім беру ұйымдары қызметінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 Үлгілік қағидаларына, 
Жоғарғы және ЖОО кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарына оқуға қабылдаудың Үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылып, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы, 
2019 жылғы 27-желтоқсандағы №988 ҚР Білім және ғылымды дамытудың 2020-2025 жж. 
арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі Кредитті технология бойынша білім беру үрдісін 
ұйымдастыру қағидалары туралы № 152 бұйрығымен бекітілген. 

БББ мақсаттары мен іске асырылуы ұлттық даму басымдықтарымен және 2016 
жылғы 26 мамырдағы ғылыми кеңестің Хаттамасында көрініс тапқан, Т.Қ.Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА-ның 2016-2026 жылдарға арналған Даму стратегиясына сәйкес келеді. 
8D02184 «Кино және ТВ режиссурасы» БББ сапасының мәселелері Т.Қ. Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА Ғылыми кеңесінің отырыстарында, ректораттарда, Академия кеңесінің 
отырыстарында, «Кино және ТВ» факультеті кеңесінің отырыстарында үнемі талқыланады. 
Мысалы, Академиялық кеңестің отырыстарында келесі мәселелер талқыланды: 
докторантура бойынша МБББ дайындық дәрежесі және ҚР БҒСБК талаптарына сәйкес БББ 
іске асыру барысы туралы, оқу және оқу-әдістемелік құжаттама талаптарына сәйкестігі 
туралы, БӨЖ ұйымдастыру туралы мәселелер.   

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ үшін үздіксіз жаңартылып отыратын 
даму жоспары әзірленді. БББ даму жоспары мемлекеттің қажеттіліктерін 
қанағаттандыруды және барлық мүдделі тараптардың, жұмыс берушілер мен әлеуметтік 
серіктестердің, еңбек нарығының сұраныстарын ескереді. БББ басшылығы жұмыс 
берушілердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға үнемі мониторинг жүргізеді, бұл жұмысқа 
орналастырудың жоғары пайызына (100%) оң әсер етеді.  Ол үшін шығарушы кафедраның 
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отырысына жылына екі рет жұмыс берушілердің өкілдері шақырылып, олардың пікірлері 
тыңдалады. Академияның барлық бөлімшелерінің басшылары осы Саясатты ақпараттық 
құралдар, барлық деңгейлерде түсіндіру арқылы ПОҚ, қызметкерлер, білім алушылар, 
жұмыс берушілер және басқа да мүдделі тұлғалардың назарына жеткізеді, өздерінің 
функционалдық міндеттері шеңберінде жоспарлау, іске асыру және сапаны жақсарту үшін 
жауапты болады. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ сыртқы кезеңдік бағалауы кафедра 
мен оқу-әдістемелік секциялардың отырыстарында өткізілетін БББ талқылау нәтижелеріне 
сүйенеді, оған Академия сайтында және кітапханада еркін қол жеткізуге болғандықтан, БББ 
әзірлеуге барлық мүдделі тұлғалардың қатысуына мүмкіндік бар.  Мысалы, БББ іске асыру 
жөніндегі жоспарларға мүдделі тараптар ұсынған өзгерістер енгізіледі. Осылайша, 2020 
жылы жұмыс берушілермен кездесуден кейін ОЖЖ-ға өзгерістер енгізілді. Олар ОЖЖ-ға 
мынадай пәндерді енгізуді ұсынды: «Заманауи кино режиссурасындағы құрылымдық 
тәсілдемелерр мен зерттеулер», «Əлемдік кинематографияның көркемдік үдерістердегі 
тұжырымдамалық тәсілдемелер», «Əлеуметтік-мәдени кеңістіктегі медиасфера 
феномендері». Соңғы пән 2021-2022 оқу жылында докторантура бөліміне енгізілді. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ сапасы шығарушы кафедрада 
орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстарымен байланысты, олардың нәтижелері жаңа 
пәндерді әзірлеу кезінде тиісті түрде көрініс табады. Еңбек нарығының талаптарына сәйкес 
келетін кадрларды даярлау сапасын қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы білім беру 
технологиялары: сыни ойлауды дамыту, оқу үрдісін сүйемелдеудің ақпараттық жүйесі, 
білім беру порталы және қашықтықтан оқыту порталы, сондай-ақ, корпоративтік орта 
ішіндегі коммуникация порталы, ынтымақтастықта оқыту (командалық, топтық жұмыс); 
интерактивті оқыту; оқытудағы зерттеу әдістері пайдаланылады. 8D02184 – «Кино және ТВ 
режиссурасы» БББ даму жоспарын қалыптастыру және қайта қарау тетігі Т.Қ. Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА құжаттарымен анықталып, «Кино және ТВ» факультетінің 
құжаттарымен расталған. 

МББ іске асыру мониторингін кафедралар, оқу үрдісін бақылау және мониторинг 
бөлімі, оқу-әдістемелік жұмыс басқармасы жүзеге асырады. Бұл бағдарламалардың 
даралығы мен бірегейлігі болашақ мамандардың практикалық қызметінде білімді, 
инновациялық әдістемелер мен технологияларды іс жүзінде қолдануға, өзін-өзі жетілдіруге 
және таңдаған мамандығы бойынша өмір бойы білім алуға бағытталған.  

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ даму жоспары туралы ақпаратты 
тарату үрдісі ҚазҰӨА сайтында «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының 
отырыстарын өткізу туралы хабарландырулар орналастыру, жұмыс берушілерді жеке 
шақырту, кафедра фолловерлері арасында әлеуметтік желілердегі хабарламалар арқылы 
мүдделі тараптарды ақпараттандыруды қамтиды.  БББ дамуы туралы ақпаратты таратудың 
ақпараттық ресурстары ПОҚ-ның БББ мүмкіндіктері туралы айтылатын халықаралық 
ғылыми конференцияларға қатысуы есебінен де кеңейтіледі.   

     8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ даму жоспарын іске асыру 
ресурстық қамтамасыз етуді талап етеді, ол Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА 
жоспарланған шығыстарына сүйеніп, «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасынан келіп 
түсетін өтінімдерден қалыптастырылатын жабдықтар мен басқа да материалдық 
ресурстарды сатып алу бойынша жүзеге асырылады. Сондай-ақ, БББ даму жоспарын іске 
асыру өзара байланысты буындардан – ПОҚ-нан кафедра меңгерушісі арқылы ректорға 
дейін тұратын ұйымдастыру-басқару құрылымының сәйкестігі есебінен жүзеге асырылады, 
мұнда әрбір буын кәсіби деректер мен лауазымдық нұсқаулықтарды негізге ала отырып, өз 
рөлін орындайды. 
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8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ даму жоспарының бастапқы 
параметрлерін айқындау кезінде қызметтің барлық бағыттары – ғылыми-зерттеу, оқу-
әдістемелік, тәрбие бойынша ішкі және сыртқы ортаға талдау жүргізіледі. 

Сапаны қамтамасыз ету саясатын іске асыру үшін ССК ұсыныстары негізінде 
академияның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізілді. Осылайша, 2021 жылдың ақпан 
айында «Аккредиттеу және рейтинг» бөлімі құрылды.  

Əр түрлі деңгейде өткізілетін оқу үрдісінің сапасын бақылау бойынша барлық іс-
шаралар жазбалар, актілер, анықтамалар, есептер түрінде тіркеледі және «Экран өнерінің 
режиссурасы» кафедрасының отырыстарында, оқу-әдістемелік кеңестерде, Академияның 
Ғылыми кеңесінде талқыланады. Болып жатқан өзгерістердің тиімділігін қадағалайды және 
тәуекелдерді бағалау және оларды азайту жолдарын айқындау жөніндегі жұмыс 
күшейтіледі, өйткені коммерциялық негізде жұмыс істейтін, мәдениет пен өнер бағыттары 
бойынша білім беру қызметтерін ұсынатын жоғары оқу орындарының көбеюіне 
байланысты талапкерлер санының азаюы ықтимал. Сондықтан, жүйелі тәуекелдің пайда 
болуының объективті алғышарттары артады; қауіптердің арасында, сондай-ақ, шет елде 
білім алуға қызығушылық артқанын атап өтуге болады, соның ішінде, қашықтан оқыту 
арқылы. 8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ бойынша ақпаратты талдау сыртқы 
ортаның өзгеруіне байланысты туындайтын проблемалар мен тәуекелдерге уақытылы ден 
қоюға мүмкіндік береді. Докторанттарды қабылдауда кідіріс болса, бұл – кафедраның ПОҚ 
дәрежелілігіне кері әсерін тигізеді. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ іске асыру үшін Т.Қ.Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА жеткілікті материалдық-техникалық базасы болуы маңызды. 
Материалдық-техникалық базаның жарақтандырылуы оқу үрдісін жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес келетін деңгейде 
жүргізуге мүмкіндік береді. Ақпараттық жүйелер мен мәліметтер базасының болуы, 
ақпараттандыру үшін Интернет желісін пайдалану, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА 
қызметі туралы ақпаратты қамтитын сайттың болуы маңызды фактор болып табылады. 
Сондай-ақ, қашықтан оқытуды қамтамасыз ету үшін ПОҚ ғылыми-әдістемелік 
материалдарын орналастыруға мүмкіндік беретін ақпараттық ресурстар да маңызды рөл 
атқарады. ҚазҰӨА қашықтықтан оқытудың Moodle жүйесін пайдаланады.  Бұл жүйе 
дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтар мен емтихандарды онлайн форматта өткізуге 
мүмкіндік береді.  

Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА басшылығы 8D02184 – «Кино және ТВ 
режиссурасы» БББ басшылығымен үнемі байланыста, бұған Ғылыми кеңестің хаттамалары, 
ректорат бойынша бұйрықтар, «Кино және ТВ» факультеті бойынша өкімдер дәлел бола 
алады. 

Аналитикалық бөлім 
ВЭК комиссиясы кәсіби білім мен біліктілік бойынша барлық қажетті талаптарға 

сәйкес келетін 8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» ББ басшылығының кәсіби 
біліктілігі туралы атап өтті, «экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының меңгерушісі 
Абильдина Г.Б. ЖАК қауымдастырылған профессоры, кино және ТВ саласында үлкен 
жұмыс тәжірибесі бар журналист, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері. 
Аккредиттелетін ББ ПОҚ кәсіби білімі бар. ПОҚ сұхбаттасу кезінде лауазымдық 
міндеттерді бөлу оқытушылардың біліктілігіне сәйкес жүргізілетіні нақтыланды. 
Докторантурада ғылыми жетекшілерді тағайындау туралы МЖМБС талаптарына сәйкес 
жетекшілік ететін оқытушылар философия ғылымдарының докторы, профессор Д. У. 
Құсайынов, философия ғылымдарының кандидаты, профессор А. Ш. Алимжанова; PHD 
докторы Ш. Н. Уразбаева. 

Академия басшылығы ЖОО-да отандық және әлемдік стандарттардың талаптарына 
сәйкес ПОҚ, қызметкерлер, білім алушылар, жұмыс берушілер және басқа да мүдделі 
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тұлғалар арасында сұхбаттасу, сауалнама жүргізу арқылы ББ іске асырылуына тұрақты 
мониторинг жүргізіліп, 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы аккредиттелетін ББ-ның 
сапасы осыған байланысты екенін растады. 

ССК ББ басшылығы тәуекелдерді анықтайтын позицияларға назар аударуы және 
стратегиялық жоспарлау әдісін қолдана отырып іс-шараларды жүзеге асыруы керектігін 
атап өтеді. 

Сонымен қатар, комиссия ББ дамыту жоспарын қалыптастыру кезінде мүдделі 
тұлғалар топтарының барлық өкілдері, оның ішінде жұмыс берушілер мен білім алушылар 
қатыспайтынын нақтылады. 

Кафедра меңгерушілерімен әңгімелесу барысында ЖОО мемлекеттік тілде білім 
бере алмауына байланысты студенттерді өз еркімен оқудан шығару фактілері бар екені 
анықталды. 

Аккредиттелетін ББ ұлттық біліктілік шеңберінің 8 деңгейіне жататындығына 
байланысты ББ ілгері, перспективалы инновациялық технологиялар негізінде іске 
асырылуы тиіс, алайда ССК ББ шеңберінде инновациялық ұсыныстардың жоқ екенін атап 
көрсетеді. 

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасының күшті жақтары: 
- ББ басшылығы білім менеджменті бағдарламалары бойынша жүйелі түрде оқудан 

өтеді. 
 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы бойынша ССК ұсыныстары 
- Аккредиттелетін ББ басшылығы ББ дамыту жоспарын қалыптастыруға мүдделі 

тұлғалар топтарының, оның ішінде жұмыс берушілердің, білім алушылар мен ПОҚ 
өкілдерінің қатысуын тұрақты қамтамасыз етсін; 

- ББ басшылығы тұрақты негізде тәуекелдерді алдын ала басқару жөніндегі 
жұмысты күшейтсін; 

- Академия басшылығы 2023 жылдың 1 қыркүйегіне дейін ББ аясында 
инновацияларды басқару процедурасын, оның ішінде инновациялық ұсыныстарды талдау 
және енгізуді күшейтсін; 

- Академия басшылығына 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап Қазақстан 
Республикасының мемлекеттiк тiлiнде де, орыс және ағылшын тiлдерiнде де оқытуға тең 
мүмкiндiктер беруді қамтамасыз етсін - кемiнде 40%. 

 
Критерийлер бойынша ССК қорытындылары: 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ «Білім беру бағдарламаларын басқару» 

стандартына сәйкес 17 критерий ашылған, оның ішінде 5-еуі күшті ұстанымға ие, 9-ы 
қанағаттанарлық ұстаным, 3-еуі жақсартуды талап етеді.  

 
 
6.2. Ақпаратты басқару және есеп беру стандарты 
 ББҰ заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды 

пайдалану негізінде ақпаратты жинау, талдау және басқару жүйесінің болуын және ол ББ контекстінде 
ақпаратты жинау мен талдаудың әртүрлі әдістерін қолданатынын көрсетуі керек. 

 ББ басшылығы сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесін жақсарту үшін өңделген, адекватты 
ақпаратты жүйелі пайдалану механизмінің болуын көрсетуі керек. 

 ББ басшылығы фактіге негізделген шешім қабылдауды көрсетуі керек. 
 ББ шеңберінде құрылымның барлық деңгейлерін көрсететін тұрақты есеп беру жүйесі 

қамтамасыз етілуге тиіс, оның ішінде бөлімдер мен кафедра қызметінің, ғылыми зерттеулердің нәтижелігі 
мен тиімділігін бағалау. 

 ББҰ ББ басқаруды, алқалы органдар мен құрылымдық бөлімшелердің, жоғары басшылықтың 
қызметін, ғылыми жобаларды іске асыруды бағалаудың кезеңділігін, нысандары мен әдістерін белгілеуі тиіс. 
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 ББҰ ақпаратты талдаудың сенімділігі мен уақтылылығына және мәліметтерді ұсынуға 
жауапты тұлғаларды анықтауды қоса алғанда, ақпаратты қорғау тәртібін анықтауды және қамтамасыз 
етуді көрсетуі керек. 

 Ақпаратты жинау және талдау, сондай-ақ олардың негізінде шешімдер қабылдау процестеріне 
студенттерді, қызметкерлерді және педагогикалық ұжымды тарту механизмдерінің болуы маңызды 
фактор болып табылады. 

 ББ басшылығы студенттермен, қызметкерлермен және басқа да мүдделі тұлғалармен қарым-
қатынас механизмінің, сондай-ақ қақтығыстарды шешу тетіктерінің болуын көрсетуі керек. 

 ББҰ ББ шеңберінде педагогикалық ұжымның, қызметкерлердің және студенттердің 
қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесін өлшеу тетіктерінің бар екендігін көрсетуі керек. 

 ББҰ қызметтің тиімділігі мен тиімділігін бағалауды қамтамасыз етуі керек, оның ішінде ББ 
контекстінде. 

 ББ шеңберінде жинау және талдау күтілетін ақпарат мыналарды ескеруі керек: 
- негізгі көрсеткіштері; 
- формалар мен түрлер контекстіндегі студенттер контингенті динамикасы; 
- оқушылардың үлгерімі және оқудан шығуы; 
- студенттердің ЖОЖ-ның орындалуына және университеттегі білім сапасына қанағаттануы; 
- білім беру ресурстарының және студенттерді қолдау жүйелерінің болуы. 
 ББҰ студенттердің, қызметкерлердің және педагогикалық қызметкерлердің жеке деректерін 

өңдеу рәсімдерін олардың құжатпен расталған келісімі негізінде растауы керек. 
 
Дәлел ( өзін-өзі бағалау есебінен алынған) 
Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА – ның 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ 

ақпаратты жинау, талдау және басқару жүйесі қазіргі заманғы ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолдану негізінде жұмыс 
істейді, мысалы, кафедра компьютерлік жұмыс бағдарламаларымен жабдықталған. Сондай-
ақ, «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының құжат айналымы ПОҚ және білім беру 
процесінің басқа да қатысушыларын ақпараттандыру жүйесін пайдаланады. Platonus - 
автоматтандырылған ақпараттық жүйе, ол кредиттік және қашықтықтан оқыту жүйелерінің 
процестерін кешенді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Жүйеде ЖОО-ның 
http://platonus.kaznai.kz барлық нақты оқиғалары мен процестерін көрсететін 
орталықтандырылған мәліметтер базасы, сондай - ақ Moodle электрондық оқыту және 
тестілеу жүйесі бар. Ақпарат Академияның серверлерінде, Moodle жүйесінде сақталады 
және барлық мүдделі тұлғаларға, бөлімдер мен құрылымдарға қолжетімді. Сілтемелер: 
https://edu.kaznai.kz және www.kaznai.edu.kz 

ҚазҰӨА-да қашықтықтан оқыту технологияларын қолдануға байланысты қызмет 
құрамы DO және сандық ресурстар (AIS Administrator Platonus & Moodle, бағдарламашы, 
лаборант) бөлімінің қосылуына байланысты кеңейтілді. 

Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесін жақсарту үшін ББ басшылығы өңделген, 
адекватты ақпаратты пайдаланады, ол оқу жылы бойы жиналады және талданады, сондай-
ақ кафедрада алдыңғы 5 жыл бойы сақталады. Құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу, 
тарату, есепке алу және жүргізу тәртібі, сондай-ақ бөлімшедегі сапа жазбаларын басқару 
тәртібі ІЖ 017-7.06-2017 «Құжатталған ақпаратты басқару тәртібі» құжатталған рәсіміне 
сәйкес реттеледі.  

Оқу-әдістемелік және ғылыми құндылығы бар материалдар Т.Қ.Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА мұрағатына тапсырылып, осының арқасында білім беру бағдарламаларын жүзеге 
асырудағы оң өзгерістерді байқауға мүмкіндік бар. Сонымен, кафедрада 2017 жылдан 
бастап 2021 жылға дейін 8D02184 «Кино және ТВ режиссурасы» БББ  білім беру 
бағдарламасы бойынша құжаттама сақталған, онымен кез келген уақытта танысуға болады. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ шеңберінде оқу-әдістемелік және 
ғылыми бағыттар бойынша кафедра қызметінің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалауды 
қамтитын тұрақты есептілік жүйесі бар. Əрбір оқу жылының басында ПОҚ жүктемесі және 
қызметтің барлық түрлері тіркелетін докторанттардың жеке жоспарлары бекітіледі және 
әрбір семестрдің соңында кафедра отырыстарында оқу-әдістемелік, ғылыми-
шығармашылық тәрбие жүктемесі бойынша орындалған міндеттемелерге талдау 
жүргізіледі. Жеке жоспарларды талдау кафедра жұмысы туралы есептер үшін негіз болады, 

http://platonus.kaznai.kz/
https://edu.kaznai.kz/
http://www.kaznai.edu.kz/
https://drive.google.com/file/d/1Rj_L_REGOoBUpVwVR-c22KKrCKUqrOcM/view?usp=sharing


 
 

17 
 

олар өз кезегінде «Кино және ТВ» факультетінің есептеріне, содан кейін ректораттың 
есептеріне қосылады. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ Ғылыми жобаларды жүзеге асыру 
және басқаруды бағалау нысандары мен әдістерінің белгіленген кезеңділік жоспары бар. 
Яғни, «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасы отырыстарының жоспарлары, «Кино және 
ТВ» факультеті кеңесі отырыстарының жоспарлары, Т.Қ. Жүргенова атындағы ҚазҰӨА 
Ғылыми кеңесі отырыстарының жоспарларында білім беру бағдарламаларын жетілдіру мен 
дамытуға байланысты барлық мәселелер қарастырылады. Барлық жоспарлар уақыт пен 
мазмұн бойынша бір-бірімен үйлестірілгендіктен, туындаған мәселелер бойынша 
уақытылы шешім қабылдап қана қоймай, сонымен бірге, мәлімделген тақырыптардың 
орындалуын бақылауға мүмкіндік бар. Мысалы, Академияның Ғылыми Кеңесінің, «Кино 
және ТВ» факультеті Кеңесінің және ЭӨР кафедрасы отырыстарының №1 хаттамаларында 
ПОҚ оқу-әдістемелік құжаттамасын, педагогикалық жүктемені, ПОҚ жеке жоспарларын 
және т.б. бекіту туралы тармақтар бар. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ бойынша деректерді ұсыну тәртібі 
және ақпаратты қорғау «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының отырыстарында 
айқындалады, онда ПОҚ мүшелерінің білім беру бейіні мен кәсіби деректеріне сәйкес 
міндеттері бөлінеді. Сонымен, 8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» бойынша 
ақпаратты талдау мен деректерді ұсынудың дұрыстығы мен уақытылығы үшін аға 
оқытушы, PhD докторы Тұяқбаева А.Ш. жауап береді. Ал, ұсынылатын деректер мен 
ақпаратты қорғау бойынша үйлестіру жұмысын кафедра меңгерушісі Əбілдина Ғ. Б. 
жүргізеді. (2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап). 

  Ақпаратты жинау және талдау, сондай-ақ, 8D02184 – «Кино және ТВ 
режиссурасы» БББ бойынша шешім қабылдау үрдісіне тұрақты негізде білім алушылар, 
ПОҚ және кафедраның қосалқы құрамы – лаборанттар мен жұмыс шеберлері тартылған. 
«Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының құрамына докторантурада білім алушылар: 
Рамазанова Б.К. және Əлжанов Б. енгізілген, олар кафедра отырыстарында басшылыққа 
және ПОҚ оқу жұмыс жоспарларын қалыптастыру бойынша тілектерін жеткізеді. Сонымен 
қатар, топтардың жетекшілері мен шеберлері PhD докторлары Бакеева М.К., Попов В.И., 
Тұяқбаева А.Ш., Уразбаева Ш.Н. және т. б. кафедрада талқыланатын құжаттарға өз 
түзетулері мен ескертулерін енгізеді. Осылайша кафедра отырыстарында МБББ мен ОЖЖ 
жан-жақты талданады (07.04.2021 ж. № 9: 7-қосымша). 

Білім алушылармен, қызметкерлермен және басқа да мүдделі тұлғалармен қарым-
қатынас тетігі Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА әзірленген ережелер және қағидалармен 
реттеледі. Соның ішінде, «Жұмыс беруші мен ҚазҰӨА қызметкерлері арасындағы 
ұжымдық шарт», «ҚазҰӨА этикалық нормалар кодексі», «Кадрлық іс жүргізу жөніндегі 
нұсқаулық», «Ішкі тәртіп ережелері» және т.б. БББ іске асыру кезінде туындауы мүмкін 
жанжалдар мен даулар алдымен кафедра отырысында, содан кейін деканатта шешіледі. 
Деканат деңгейінде жанжалды шешу мүмкін болмаған жағдайда, тараптар Академияның 
Тәртіптік кеңесіне жүгініп, «ҚазҰӨА тәртіптік комиссиясы туралы қағиданы» басшылыққа 
алады. 

БББ шеңберінде ПОҚ, қызметкерлер және білім алушылардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру дәрежесі «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының отырыстарында 
сауалнама жүргізу, анкета толтыру арқылы анықталады. Анықталған кемшіліктер кафедра 
хаттамаларында тіркеліп, кемшіліктердің жойылғаны туралы да кафедра шешімдерінде  
көрсетіледі.   
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8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ бөлінісіндегі қызмет нәтижелілігі мен 
тиімділігі сапаны бақылаудың әртүрлі нысандарынан тұратын тұрақты мониторингпен 
анықталады: экрандық өнер режиссурасын дайындау бағыттары бойынша білім алушылар 
контингентінің динамикасы, білім алушылардың үлгерім деңгейі, жетістіктері, оқудан 
шығарылуы және қайта қабылдануы; «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының БББ 
бойынша БББ іске асыруымен және оқыту сапасымен білім алушылардың 
қанағаттанушылығы ресурстар мен қолдау жүйелерінің қолжетімділігі; түлектердің 
жұмысқа орналасуы және мансаптық өсуі. 

БББ тиімділігінің негізгі көрсеткіштері білім алушылардың оқу нәтижелеріне 
қанағаттануы болып табылады. Мысалы, ең соңғы сауалнама «ЖОО студенттерінің 
қанағаттануы» БББ 44 студенті арасында 2020 жылғы 14 қарашада онлайн форматта тегін 
онлайн анкета құру сервисінің көмегімен өткізілді - Survio (survio.com). «Сіз осы ЖОО 
оқыту тәсіліне қаншалықты қанағаттанасыз» деген сұраққа респонденттердің көпшілігі 
(84% - дан астамы) «ризамын», «өте ризамын», «риза секілдімін» деп жауап берді 
(Сауалнама «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасында). 

Білім алушыларды оқудан шығару және қайта қабылдау ҚазҰӨА-да жұмыс істейтін 
құжаттар негізінде жүргізіледі: «Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-да білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу туралы ереже 
сі» және «Кәсіптік жарамсыздығы себебінен студенттерді оқудан шығару тәртібі туралы 
ереже». 

ҚазҰӨА-да ББ білім беру ресурстарының қолжетімді болуы үшін Т.Қ. Жүргенов 
атындағы электрондық оқыту және тестілеу жүйесі Moodle жұмыс істейді. ҚазҰӨА 
сайтында қашықтықтан оқыту туралы мәліметтер берілген. Білім алушыларды қолдау 
жүйесі ҚазҰӨА-да әзірленген құжаттар негізінде әрекет етеді. Олар: «Білім алушыларға 
әлеуметтік көмек көрсету туралы ереже», «Жатақханалардағы орындарды бөлу ережелері», 
«Стипендия тағайындау туралы ережелер». 

Студенттердің, қызметкерлердің және педагогикалық қызметкерлердің жеке 
деректерін өңдеу ерікті негізде жүзеге асырылады және «Экрандық өнер режиссурасы» 
кафедрасында оқытушылардың портфолиосында сақталады. Оқытушылар құрамының 
портфолиосы Moodle платформасында да орналастырылған. 

«Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының басшылығы ББ білімгерлері мен 
оқытушылар құрамын ғылымның тиісті салаларында барлық қажетті ақпаратты қамтамасыз 
етуге өз үлесін қосады. Ақпарат Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА және кафедралардың веб-
сайттарында орналастырылған, білімгерлер мен оқытушылар қатысатын ғылыми 
конференциялардың материалдары кафедрада баспа және электронды түрде сақталады. 
Солайша, оқу процесін реттейтін ақпарат Platonus жүйесінде: https://edu.kaznai.kz  

Аналитикалық бөлім 
ББ іске асыру тиімділігінің маңызды көрсеткіштерінің бірі түлектерді жұмысқа 

орналастыру пайызы болып табылады, бұл ретте түлектердің мансаптық өсуін кино және 
ТВ режиссерлерінің кәсіби өсу серпіні бойынша байқауға болады, мысалы, 8D02184 Кино 
және ТВ режиссурасы ББ  2019-2020 жылдар докторантурасының түлектері М.К. Бакеева 
Т. Қ. Жүргенов ат. ҚазҰӨА-да жұмыс істейді; А. Хакимов – «Тұран» университеті, Алматы 
қ.; Т. Кабиева – ЖенПИ проректоры, Алматы қ. 

Комиссия 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ нысандары мен түрлері 
контекстінде студенттер контингенті соңғы 5 жылда өспегенін атап өтті, осылайша 
контингенттің өсу динамикасы байқалмайды. 

Сонымен бірге, ВЭК фокус-топтармен сұхбат кезінде барлық сұхбат алушылар 
ақпаратты жинауға және талдауға қалай және қашан тартылатынына жауап бере алмады. 
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 ССК ББ шеңберінде жинау және талдау болжанатын ақпарат тиімділіктің 
негізгі көрсеткіштерін де ескеруі тиіс, өйткені олар жұмыс нәтижелілігін жоспарлау мен 
бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге 
ықпал етеді, алайда сандық көрсеткіштер жоқ. 

«Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасына барған кезде ББ басшылығы кафедра 
отырыстарының жоспарларын, «Кино және ТВ» факультеті кеңесі отырыстарының 
жоспарларын, ҚазҰӨА Ғылыми кеңесі отырыстарының жоспарларын көрсетті, онда білім 
беру бағдарламаларын жетілдірумен және дамытумен байланысты мәселелер қаралды. 
Барлық жоспарлар уақыт пен мазмұн бойынша бір-бірімен Үйлестірілген, бұл туындаған 
мәселелер бойынша уақтылы шешім қабылдауға ғана емес, сонымен бірге мәлімделген 
тақырыптардың орындалуын бақылауға мүмкіндік береді. Мысалы, Академияның Ғылыми 
Кеңесінің, «Кино және ТВ» факультеті Кеңесінің және РЭИ кафедралары отырыстарының 
№1 хаттамаларында ПОҚ оқу-әдістемелік құжаттамасын, педагогикалық жүктемені, ПОҚ 
жеке жоспарларын және т. б. бекіту туралы тармақтар бар. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ –ның күшті жақтары 
- анықталмаған. 
 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ үшін ССК ұсыныстары: 
- ЖОО студенттерді, қызметкерлерді және профессорлық-оқытушылар құрамын 

ақпаратты жинау және талдау, сондай-ақ олардың негізінде шешімдер қабылдау 
процестеріне жүйелі түрде тартуы керек; 

- ББ басшылығы контингентті қалыптастыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеп, 
оны 2023 жылдың 1 қыркүйегіне дейін жүзеге асыруға кіріссін. 

 
Критерийлер бойынша ССК қорытындылары: 
«Ақпаратты басқару және есеп беру» стандартына сәйкес 17 критерий 

ашылған, оның 1-і күшті позиция, 15-і қанағаттанарлық ұстаным, 1-і жақсартуды 
болжайды.  

 
6.3. «Білім беру бағдарламасын әзірлеу және бекіту» стандарты 

 ББҰ басшылығы ББ әзірлеу рәсімдерін және оларды институционалдық деңгейде 
бекітуді анықтауы және құжаттауы тиіс. 

 ББ басшылығы ББ мазмұнының белгіленген мақсаттарға, оның ішінде оқытудың 
болжамды нәтижелеріне сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс. 

 ББ басшылығы еңбек нарығындағы өзгерістерді, жұмыс берушілердің талаптарын 
және қоғамның әлеуметтік сұранысын ескере отырып, ББ мазмұны мен 
құрылымын қайта қарау тетіктерінің болуын көрсетуі тиіс. 

 ББ басшылығы ББ түлегінің Оқыту нәтижелері мен жеке қасиеттерін 
сипаттайтын әзірленген модельдерінің болуын қамтамасыз етуі тиіс. 

 ББ басшылығы ББ мазмұнына сыртқы сараптамалар жүргізуді және оны іске 
асырудың жоспарланған нәтижелерін көрсетуі тиіс. 

 ББ аяқталғаннан кейін берілетін біліктілік нақты анықталуы және ҰКС және QF-
EHEA белгілі бір деңгейіне сәйкес келуі тиіс. 

 ББ басшылығы пәндер мен кәсіби практикалардың оқыту нәтижелерін 
қалыптастыруға әсерін анықтауы тиіс. 

 Білім алушыларды кәсіби сертификаттауға дайындау мүмкіндігі маңызды фактор 
болып табылады. 

 ББ басшылығы білім алушылардың, ПОҚ және басқа да мүдделі тұлғалардың ББ 
әзірлеуге, оның сапасын қамтамасыз етуге қатысуының дәлелдерін ұсынуы тиіс. 

 ББ басшылығы оқу пәндері мазмұнының және жоспарланған нәтижелердің оқу 
деңгейіне (бакалавриат, магистратура, докторантура) сәйкестігін қамтамасыз 
етуі тиіс. 

 ББ құрылымында білім алушылардың жоспарланған оқу нәтижелеріне қол 
жеткізуін қамтамасыз ететін түрлі қызмет түрлерін қарастыру қажет. 
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 ЖБЕК-де жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары 
іске асыратын ББ мазмұны мен ББ оқыту нәтижелерінің сәйкестігі маңызды 
фактор болып табылады. 

 
Дәлелдемелер ( өзін-өзі бағалау есебінен алынған) 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ әзірлеу және табысты іске асыру ЖОО, 

мәдениет және өнер ұйымдарында жұмыс істеу үшін ғылыми-педагогикалық және кәсіби 
білімі, әлеуметтік ұтқырлығы және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі бар қазіргі 
заманғы үлгідегі кино және теледидар режиссерлері-білікті мамандарды даярлау бойынша 
жоспарланған нәтижелерді жүйелі қалыптастыруға бағытталған. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ іске асыру болашақ мамандардың кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған, бұл Ұлттық талапқа сәйкес білім беру 
деңгейлерінің тиісті біліктілік шеңберлерімен, сондай-ақ, «Кино-бейнефильмдер мен 
телевизиялық бағдарламаларды шығару жөніндегі қызмет» және «Телевизиялық 
бағдарламаларды жасау және трансляциялау жөніндегі қызмет», яғни, режиссура бойынша 
кәсіптік стандарттармен расталады (Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық 
Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының бұйрығына № 20 қосымша) 2019 
жылғы 24 желтоқсандағы №259. 

ББ бойынша мамандықтар нарығы тұрақты негізде талданады, және нарық 
қажеттіліктерін қанағаттандырудың оң динамикасы оқуға түсушілердің жоғары 
қызығушылығымен айқындалады, өйткені дәстүрлі түрде ақылы негізде оқуға түскісі 
келетіндер де бар.  

Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА ББ әзірлеу және бекіту рәсімдері кафедраларда 
әзірленген және ғылыми кеңес бекіткен ішкі нормативтік құжаттармен анықталған. Барлық 
білім беру бағдарламаларын Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА Ғылыми кеңесі бекітеді, 
алдын ала факультет кеңестерінде қаралады. Əзірленген БББ оқытудың болжамды 
нәтижелерін қоса алғанда, белгіленген мақсаттарға сәйкес келеді. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ оқу нәтижелері мен түлектің жеке 
қасиеттерін сипаттайтын Режиссура бағыттары бойынша түлектердің әзірленген үлгілері 
бар. 

Жыл сайын жүйелі негізде оқу жоспарлары мен элективті пәндер каталогтарына, 
сабақ кестелеріне талдау жүргізіледі, бұл мамандарды даярлаудың бүкіл жүйесіне 
ақталмаған тәуекелдер мен күйзелістерсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламаларының сыртқы сараптамалары 8D02184 – «Кино және ТВ 
режиссурасы» ББ мазмұнын жетілдірудің және оның нәтижелерін ел экономикасына тиімді 
енгізудің маңызды факторы болып табылады. Сонымен, кино және теледидар 
режиссерлерін даярлау бағыты бойынша сыртқы сараптама тұрақты негізде жүргізіледі.  
2016 жылы АРТА мамандандырылған аккредиттеу өтті. Аккредиттеу сәтті өтті - 6D040600 
«Режиссура» мамандығы 23.12.2020 жылға дейін аккредиттелді. Мамандандырылған 
аккредиттеу қорытындылары бойынша Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігінің 
сыртқы сараптау комиссиясының ұсыныстары іске асырылды. БББ аккредитациядан кейінгі 
мониторинг 2018 жылғы 26-28 қарашада өтті. 

БББ бойынша оқу пәндерінің мазмұны мен оқыту нәтижелері докторантураға 
түсушілердің дайындық деңгейін ескеріп, оқытудың барлық кезеңі ішінде білімнің, икемнің 
және дағдылардың түсімділігі мен сабақтастығын қалыптастырады. Сонымен, БББ 
құжаттарында (силлабустар, МБББ, ЭПК) курстың пререквизиттері мен постреквизиттері 
көрсетіледі. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ білім алушылардың жеке қажеттіліктері 
мен мүмкіндіктерін ескеретін жеке білім беру траекториясын құру мүмкіндігі көзделген, 
бұл білім алушылардың жеке жоспарлары мен элективті пәндер каталогтарында жасалған. 

Оқыту әдістемесі және білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру білім 
беру бағдарламаларының сапасын анықтауға мүмкіндік береді. 8D02184 – «Кино және ТВ 
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режиссурасы» БББ ОЖЖ-на сәйкес барлық пәндер бойынша «Экрандық өнер 
режиссурасы» кафедрасы оқытушыларының ПОƏК толық түрде ұсынылды. ПОƏК Moodle 
жүйесінде орналастырылған, онда оқу үрдісін қалыптастыратын жұмыстардың барлық 
түрлері толық түрде ұсынылған: пәннің оқу бағдарламасы; студенттерге арналған оқу 
бағдарламасы (syllabus); дәріс кешені; семинар және практикалық сабақтардың 
жоспарлары; пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы; өзіндік жұмыс бойынша 
білім алушыларға арналған әдістемелік ұсыныстар; білім алушылардың оқу жетістіктерін 
бақылау және бағалау жөніндегі материалдар; оқу сабақтарын мультимедиялық 
сүйемелдеу; кәсіби терминдердің глоссарийі.  Білім алушылардың өзіндік жұмысы оқыту 
нәтижелерін анықтаудың жетекші факторы болып табылады – орындалған БӨЖ дәрістік 
материалдар мен практикалық сабақтарды бекітеді. Бұл ретте студенттің барлық пәндер 
бойынша жұмыс жүктемесі ескеріледі және жеке пән бойынша БӨЖ орындау уақыты 
бекітілген регламенттен аспайды. Білім беру бағдарламасының еңбек сыйымдылығы ECTS 
кредиттерінде нақты анықталған. 

БББ сапасы білім алушылардың құзыретін көрсететін силлабустарды, элективті 
пәндер каталогтарын және модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу деңгейінде-ақ 
қаланады. Білім алушылардың құзыреттерін бағалау рәсімдері аралық және қорытынды 
бақылау өткізу туралы ережелермен реттеледі, емтихан нәтижелеріне талдау жүргізіледі. 
Аралық және қорытынды бақылауларға «Экран өнерінің режиссурасы» кафедрасының 
өкілдері, «Кино және ТВ» факультетінің басшылығы, ЖОО кейінгі білім беру, ҒЗО 
басшылары, докторанттар қатысады. Аралық және қорытынды бақылау нәтижелері Moodle 
және PLATONUS жүйесінде тіркеледі, олар www.kaznai.edu.kz Т.Қ.Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА сайтында қол жетімді (14-қосымша: «ҚОТ қолдану арқылы оқу үрдісін 
ұйымдастыру туралы ереже»). 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ аяқталғаннан кейін білім алушылар ҰБЖ-
нің деңгейіне сәйкес келетін біліктілік алады – PhD докторы. Түлектердің біліктілігі МБББ 
(модульдік білім беру бағдарламасында) нақты анықталып, түсіндірілген және түлектер 
алған құжаттарда жазылған. 

Аналитикалық бөлім 
ССК «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасына барған кезде дайындық бағытына 

қарамастан оқытушылар офф-лайн да, он-лайн да сабақтардың өткізілуін бақылауды 
жүргізетінін атап өтті. Курстық жұмыстарды қарау кезінде барлық мамандықтар мен ББ 
студенттері мен ПОҚ қатысады. Өзара қатысу кестесі оқу жылының басында қалыптасады, 
пікірлері бар хаттамалар өзара қатысу журналында жазылады. Ашық сабақтарға қатысқан 
журналдар, хаттамалар, Пікірлер ЭТ мүшелері танысқан кафедрада сақталады. 

ССК сарапшылары кең географиялық орналасқан әріптес жоғары оқу орындарының 
кең спектрінің бар екенін атап өтеді, бұл бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеуге 
және іске асыруға табысты кірісуге мүмкіндік береді. Алайда, аккредиттелетін ББ бойынша 
«Бірлескен ББ іске асыру» бағытын дамыту саласында мақсатты іс-қимылдардың жоқтығы 
атап өтілді. 

Жеке білім беру траекториясын құру мүмкіндігін, білім алушылардың жеке 
қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін есепке алуды көздейтін аккредиттелетін ББ-ға сәйкес 
маманның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету қағидаттары сипатталған түлек моделі 
бар; түлектің біліктілік сипаттамасы; деңгейлер бойынша даярлаудың негізгі білім беру 
бағдарламасын әзірлеуге және іске асыру шарттарына қойылатын талаптар; даярлау бағыты 
бойынша түлектің құзыреті, алайда, ССК түлектің моделін ЖОО сайтында жұртшылыққа 
ұсыну қажеттілігін атап өтеді. 

Қазіргі еңбек нарығы белгілі бір кәсіпке деген сұранысқа қатысты өз позициясын 
үнемі өзгертіп отырады, сондықтан ББ жетекшілері еңбек нарығындағы өзгерістерді 
бақылап отыруы, ББ құрылымы мен мазмұнына уақтылы өзгерістер мен толықтырулар 
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енгізуі қажет, бұл сөзсіз іске асырылып жатқан бағдарламаның сапа критерийінің маңызды 
көрсеткіші. 

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ–ның күшті жақтары 
- анықталмаған. 
 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ–на арналған CСК ұсыныстары: 
- ББ басшылығы 12.01.2024 жылға дейін бірлескен (лар) және/немесе екі дипломды 

әзірлеуді қамтамасыз етуі керек; 
- ББ басшылығына жыл сайын еңбек нарығындағы өзгерістерге мониторинг жүргізу, 

ББ құрылымы мен мазмұнына өзгерістер мен толықтырулар уақтылы енгізу керек. 
 
Критерийлер бойынша ЕЭК қорытындылары: 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ «Білім беру бағдарламасын әзірлеу және 

бекіту» стандартына сәйкес 12 критерий ашылған, оның ішінде 6 ұстанымы күшті, 5 
ұстанымы қанағаттанарлық, 1 - жақсартуды білдіреді.  

 
6.4. «Білім беру бағдарламаларының үздіксіз мониторингі және кезеңдік 

бағалау» стандарты 
 ББҰ-ның жұмысы білім алушылардың, қоғамның мақсаттарына қол жеткізуді 

қамтамасыз ету және қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ББ-ны бақылау 
және мерзімді бағалау тетіктерін айқындауы және ББ-ны үнемі жетілдіруге 
тетіктердің бағыттылығын көрсетуі тиіс. 

 ББ мониторингі және мерзімді бағалау мыналарды көздеуі тиіс: 
- оқытылатын пәннің өзектілігін қамтамасыз ету үшін нақты пән бойынша 

ғылымның соңғы жетістіктері тұрғысынан бағдарламаның мазмұны; 
- қоғам мен кәсіби орта қажеттіліктерінің өзгеруі; 
- білім алушылардың жүктемесі, үлгерімі және бітіруі; 
- білім алушыларды бағалау рәсімдерінің тиімділігі; 
- білім алушылардың ББ бойынша оқумен күтуі, қажеттіліктері және 

қанағаттануы; 
- білім беру ортасы мен қолдау қызметтері және олардың ББ мақсаттарына 

сәйкестігі. 
 ББ басшылығы ББ сапасына мониторинг және мерзімді бағалау жүргізудегі 

жүйелі тәсілді көрсетуі тиіс. 
 ББҰ басшылығы ББ-ға қатысты кез келген жоспарланған немесе қабылданған іс-

әрекеттер туралы барлық мүдделі тұлғаларды хабардар ету тетігін айқындауы 
тиіс. 

 ББ-ға енгізілген барлық өзгерістер жариялануы тиіс. 
 
Дәлел ( өзін-өзі бағалау есебінен алынған) 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ мақсаттарына толық қол жеткізу және 

жоспарланған оқыту нәтижелерін қалыптастыру үшін білім беру бағдарламаларын тұрақты 
мониторингтеу және мерзімді бағалау арқылы қол жеткізіледі, бұл білім алушылар мен 
қоғамның қажеттіліктеріне жауап беруге мүмкіндік береді. «Экрандық өнер режиссурасы» 
кафедрасында БББ мониторинг және мерзімді бағалау жүргізіледі, оған дайындық 
бағытына қарамастан кафедраның ПОҚ, «Кино және ТВ» факультетінің өкілдері және 
Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА басшылығы қатысады. Мониторинг нәтижелері БББ 
үнемі жетілдіруге бағытталған. Осылайша, мониторинг шеңберінде оқу жоспарлары, 
элективті пәндер каталогтары, білім алушылар бағдарламаларының жеке жоспарлары, білім 
беру бағдарламаларын іске асыруды реттейтін ішкі нормативтік құжаттар, оларды 
мониторингтеу және бағалау талданады. 2018 жылдың басынан бастап жоғары білім 
сапасын арттыру факторы ретінде құзыреттілік тәсіліне сәйкес МБББ БББ жаңартылған 
жобаларымен жұмыс басталды. 2019-2020 оқу жылының басында БББ барлық деңгейлері 
мен траекториялары бойынша МБББ ҚазҰӨА Ғылыми Кеңесінің шешімімен бекітілді. 
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Кафедрада БББ үнемі мониторинг жүргізіледі және оның нәтижелері талданады. БББ 
жетілдіруге ықпал ететін барлық өзгерістер мен толықтырулар кафедра мен факультеттің 
хаттамаларында тіркеліп, Академия Кеңесінің құжаттамасына көшеді, Т.Қ.Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА Ғылыми кеңесінің отырыстарында көрініс табады. 

Білім алушылармен, ПОҚ және мүдделі тараптармен сұхбаттасу және сауалнама 
жүргізу БББ кезеңдік бағалау мониторингінің ажырамас бөлігі болып табылады. ҚазҰӨА 
білім алушыларды академиялық қолдау қызметтері жұмыс істейді, оларға оқу үрдісін 
ұйымдастыру және мониторинг қызметі, кафедра эдвайзерлері, кәсіптік бағдар беру 
жұмысы және оқу-өндірістік практика бөлімі, кітапхана, курстардың шеберлері мен 
кураторлары жатады. Оқу үрдісін ұйымдастыру және мониторинг қызметі тіркеу 
кеңсесінен, магистратура және докторантура бөлімінен, оқу үрдісін мониторингтеу 
бөлімінен тұрады. Туындаған мәселелер туралы кафедра аталған қызметтерді уақытылы 
хабардар етеді, бұл проблемаларға тез әрі тиімді жауап беруге және олардың болашақта 
пайда болуын алдын-ала болжауға мүмкіндік береді. 

БББ дамыту жоспарын іске асыру мониторингі БББ мониторингі және кезеңдік 
бағалау туралы ережеге сәйкес жүргізіледі және мынадай параметрлерді қамтиды: 

1) білім беру бағдарламасы туралы мәліметтер; 
2) білім алушылар туралы мәліметтер; 
3) БББ сыртқы және ішкі даму ортасының сипаттамалары; 
4) БББ іске асыратын ПОҚ туралы мәліметтер; 
5) БББ жетістіктерінің сипаттамасы; 
6) БББ дамыту жоспарын іске асыру тиімділігін бағалау. 
БББ жұмыс істеуінің тәуекел дәрежесін бағалау жыл сайын әрбір ағымдағы оқу 

жылының көрсеткіштері бойынша жүргізіледі. 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ мониторинг және мерзімді бағалау 

форматы «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының және Т.Қ.Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА басшылығының өз талаптарымен анықталады. Оқытылатын пәндердің өзектілігі 
БББ мазмұны есебінен артады, онда жалпы 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ 
бойынша PhD докторларын даярлау бағыты бойынша да, нақты пән бойынша да ғылымның 
соңғы жетістіктері ескеріледі. Білім беру бағдарламаларына өзгерістер қоғам мен кәсіптік 
орта қажеттіліктерінің өзгеруін мониторингтеу негізінде де енгізіледі. Сонымен, режиссура 
бағдарламаларына кәсіпкерлік қызметпен байланысты пәндер енгізілді. Білім 
алушылардың БББ бойынша жүктемесі, үлгерімі және бітіруі мерзімді түрде бағаланады. 
Жоғарыда айтылғандай, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА Ғылыми кеңесі бекіткен – «2019-
2020 оқу жылына арналған сабақ кестесі үшін сағаттарды бөлу» атты құжат әзірленді, онда 
білім алушыларға жүктеменің апталық нормалары есептелген.  Оқу үлгерімі апта сайын 
тексеріледі, себебі Moodle жүйесінде білім алушылардың жетістіктері мен кемшіліктері 
көрінеді, бұл оқытушыларға да, «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының 
меңгерушісіне де уақытылы және оң әсер етуге мүмкіндік береді. 

Moodle жүйесі студенттерге БӨЖ түзетуге мүмкіндік береді, тіпті өткен аптадағы 
тапсырманы да түзетіп жүктеуге болады, бұл, өз кезегінде ПОҚ ағымдағы бағаларды 
көтеруге мүмкіндік береді. 8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ бағыты бойынша 
білім алушыларды шығару кезінде диссертацияны қорғауға дайындық мониторингі 
диссертациялық жұмыстың тақырыбын қарау мен бекітуден бастап, одан әрі – кәсіптік 
практика кезінде «шағын қорғау» рәсімі, бітіру кешенді емтиханы және диссертацияны 
тікелей қорғау арқылы бірнеше кезеңде жүзеге асырылады. Мысалы, 2021-2022 жж. 
Академиялық күнтізбе. https://cloud.mail.ru/public/oXV8/WpXd32XGQ 

Білім алушыларды бағалау рәсімдері Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА Ғылыми 
кеңесі бекіткен құжаттармен реттеледі. «ҚазҰӨА академиялық саясаты», «ҚР МСМ «Қазақ 
ұлттық өнер академиясы» РММ білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық 
және қорытынды аттестаттау жүргізу туралы ереже», «ҚазҰӨА дипломдық жұмыстарды 
орындау туралы ереже». Семестр бойы аралық бақылау мониторингтің тиімді құралы 

https://cloud.mail.ru/public/oXV8/WpXd32XGQ
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болып табылады, сондай-ақ, оқу материалын меңгеру сапасының көрсеткіші болып 
табылады және білім алушылардың қорытынды бақылауға дайындығының толық көрінісін 
береді. Жеке пән бойынша семестр үшін қорытынды баға силлабуста берілген формула 
бойынша есептеледі, бұл білім алушыларға қорытынды емтиханға дейін аралық бақылау 
арқылы өз үлгерімін бақылауға мүмкіндік береді. 

Білім беру ортасы академияның жұмыс істеуі үшін рухани және материалдық 
жағдайлардың жиынтығы ретінде белсенді және шығармашыл тұлғаның өзін-өзі дамытуын, 
оның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыруды және инновациялық әлеуетін жүзеге 
асыруды қамтамасыз етеді.  

Студенттер, жұмыс берушілер және басқа да мүдделі тараптар ББ қайта қарауға 
қатысады. Барлық мүдделі тұлғалар режиссерлік экран өнері кафедрасы мен Кино және 
теледидар факультетінің отырыстарына қатысады. Білім беру бағдарламаларын қайта қарау 
барлық уақытта барлық бағдарламаны түбегейлі өзгертуге әкелмейді, әрдайым дерлік 
бағдарламаға талдау жасалады және онда режиссура салаларындағы өндірістік шындыққа 
сәйкес келетін тиісті пәндер бар. Сонымен, 2020-2021 жылдары МБББ құру кезінде 
магистранттар Каматай Г.Г., Құдайберлиев Б.Е., Шайхисламов Д.М. олардың мазмұнын 
талқылауға белсенді қатысты. Сондай-ақ, жұмыс берушілер: Тұрсынов Е. – режиссер, 
сценарист, продюсер, Қазақстан кинематографистер одағының төрағасы, Төребай Қ. – 
продюсер, «Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ Басқарушы директоры және т. б. 

Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА қолдау қызметтері «Кино және ТВ» факультетінің 
«Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасынан қажетті және өзекті мәліметтерді алады. 
Кафедра білім алушылардың мәселелерін анықтайды, өтініш беру рәсімдерін түсіндіреді, 
барлық түйткілді мәселелер бойынша өтініштерді жинайды және оларды ресми әкімшілік 
сатылары арқылы жоғарыға жібереді. Кафедра білім алушылардың өтініштерінің 
орындалуын үнемі қадағалап отырады. 

Студенттердің әртүрлі топтарының қажеттіліктерін анықтау және қанағаттандыру 
Академия мен Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА әкімшілігінің мамандандырылған қолдау 
қызметтерінің негізгі міндеті болып табылады. Академиялық қолдау қызметтерінен басқа 
әлеуметтік қолдау қызметтері бар – әлеуметтік-тәрбие жұмысы және жастар саясаты бөлімі, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және жастар саясаты бөлімі, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бөлімі, медициналық қызмет бөлімі, 
жатақхана.  

Мамандандырылған қызметтердің кәсібилігі қызметкерлердің біліктілігін қолдау 
мен дамытуға байланысты. Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру мақсатында тұрақты негізде семинарлар мен тренингтер, оқыту желісі бойынша 
біліктілікті арттыру семинарлары ПОҚ үшін де өткізіледі.  ОƏК жетекшісі Джумадилова 
Ж.А. көптеген семинарлар өткізді, соңғыларының бірі ПОҚ үшін «Оқу бағдарламасын 
әзірлеу (sillabus)» 2020 ж. 25-27 мамырда өткен семинары болды. 

Аналитикалық бөлім 
 ССК білім алушылармен сұхбаттасу кезінде олар бағдарламаға қанағаттанушылық 

туралы жауап бергенін, сондай-ақ тұрақты байланыс ДҒЗЖ басшыларымен әңгімелесу 
және сауалнама арқылы бақыланатынын атап өтті. Студенттер өздерінің қажеттіліктерін 
"экрандық өнер режиссурасы" кафедрасында айтады, содан кейін шешімдер "Кино және 
ТВ" факультетінің деканаты деңгейінде, содан кейін академияның тиісті қызметтеріне 
қабылданады. ББ-ға түсушілердің күтулері оқуға түсу кезіндегі алдын ала консультациялар 
кезеңінде де анықталады, бұл кезде оқытушылар таңдаған мамандығының ерекшелігін 
және ол бойынша оқыту шарттарын егжей-тегжейлі түсіндіреді. 
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Бұл ретте, 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ бойынша білім алушылар 
академияда өткізілетін барлық іс-шараларға қатысады және кәсіби мамандар ретінде 
фильмдер түсіреді, ХКФ-ға қатысады, Оқу құралдары мен кітаптар жасау бойынша жұмыс 
істейді. Осылайша, білім беру ортасы мен қолдау қызметтері барлық параметрлер бойынша 
ББ мақсаттарына жауап береді және сәйкес келеді. 

ЖОО басшылығымен болған сұхбатқа сәйкес ББ-дағы өзгерістер туралы 
ақпараттандыру кафедра отырыстарында жүргізіледі, сондай-ақ барлық мүдделі тұлғалар 
"өзекті өзгерістер туралы оларды университет порталында арнайы бөлімде орналастыру 
арқылы хабардар етіледі". Алайда, ССК комиссиясы ЖОО-ның веб-сайтында барлық 
мүдделі тұлғаларды ББ аккредиттеуге қатысты кез келген жоспарланған немесе 
қабылданған іс-әрекеттер туралы хабардар ету тетігінің жоқтығын атап өтеді. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары 
- ББ мониторингі мен мерзімдік бағалауы: оқу жүктемесін, оқу үлгерімін және 

студенттердің бітіруін, сондай-ақ студенттерді бағалау процедураларының тиімділігін 
кешенді түрде қарастырады. 

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ-на арналған СCК ұсыныстары: 
- ББ басшылығына ББ өзгерістері туралы мәліметтерді уақтылы жариялау, мүдделі 

тұлғаларды ББ шеңберінде жоспарланған немесе қабылданған кез келген іс-қимылдар 
туралы хабардар ету; 

- ББ басшылығына әлеуетті жұмыс берушілерді тарта отырып және олардың 
ұсыныстарын ескере отырып, ЭПК 06.2023 ж. дейінгі мерзімде жаңарту. 

 
Критерийлер бойынша ЕЭК қорытындылары: 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ «Білім беру бағдарламаларының үздіксіз 

мониторингі және кезеңдік бағалау» стандартына сәйкес 10 критерий ашылды, оның 
ішінде 2 ұстанымы күшті, 7 ұстанымы қанағаттанарлық, 1-і жақсартуды болжайды.  

 
6.5. Оқушыға бағытталған білім беру, оқыту және бағалау стандарты 
 ББ басшылығы студенттердің әртүрлі топтарына және олардың қажеттіліктеріне құрмет 

пен назар аударуды қамтамасыз етуі керек, оларға икемді оқу жолдарымен қамтамасыз етуі керек. 
 ББ басшылығы оқыту мен оқудың әртүрлі формалары мен әдістерін қолдануды қамтамасыз етуі 

керек. 
 Маңызды фактор - ББ оқу пәндерін оқыту әдістемесі саласында өзіндік зерттеулердің болуы. 
 ББ басшылығы оқытудың әртүрлі әдістерін қолдану және оқу нәтижелерін бағалау бойынша 

кері байланыс механизмдерінің бар екендігін көрсетуі керек. 
 ББ басшылығы бір мезгілде оқытушының басшылығымен және көмегі арқылы студенттердің 

дербестігін қолдау механизмдерінің бар екендігін көрсетуі керек. 
 ББ басшылығы студенттердің шағымдарына жауап беру тәртібінің бар екендігін көрсетуі 

керек. 
 ББҰ әрбір ББ үшін оқу нәтижелерін бағалау механизмінің дәйектілігін, ашықтығын және 

объективтілігін, оның ішінде апелляцияны қамтамасыз етуі керек. 
 ББҰ алдын ала критерийлер мен бағалау әдістерін жариялай отырып, ББ студенттерінің оқу 

нәтижелерін бағалау рәсімдерінің бағдарламаның жоспарланған нәтижелері мен мақсаттарына сәйкес 
келуін қамтамасыз етуі керек. 

 ББҰ әрбір ББ бітірушінің оқу нәтижелеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету тетіктерін 
анықтауы және олардың қалыптасуының толықтығын қамтамасыз етуі керек. 

 Бағалаушылар оқу нәтижелерін бағалаудың заманауи әдістерін жетік меңгеріп, осы саладағы 
дағдыларын үнемі жетілдіріп отыруы керек. 

 
Дәлелдемелер ( өзін-өзі бағалау есебінен алынған) 
Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА білім беру бағдарламаларына СБО негізгі 

қағидаларына сәйкес келетін оқытудың әртүрлі нысандары мен әдістерінің студентке 
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бағытталған оқыту үрдісін енгізді. Олардың кілті – барлық студенттер мен оқытушылар 
бірегей, студенттердің қажеттіліктері мен қызығушылықтары әртүрлі, тәжірибесі мен 
базалық білімі әртүрлі және әрбір студентке оқытудың әртүрлі стилі сәйкес келеді. 8D02184 
– «Кино және ТВ режиссурасы» БББ құру логикасы кәсіби құзыреттілікке қол жеткізуге 
негізделген. Оқуға түсу кезінде ЖОЖ құру барысында білім деңгейі, табиғи деректер, 
қабілеттер мен дағдылар ескеріледі. Біреу көркемдік біліммен келеді, біреу онсыз. Жыл 
сайын білім алушылардың жеке білім беру траекториясы каталогтан элективті пәндерді 
таңдау арқылы қалыптастырылады. Шығармашылық ЖОО СБО қамтамасыз ету үшін 
мынадай құралдар пайдаланылады. Мысалы, оқытудың белсенді әдістерін енгізу жобалық 
технологиялар арқылы жүзеге асырылады. Ал оқыту өз тәжірибесі мен құзыреттілігін 
дамыту бойынша ерікті қызметке айналады. 8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ 
іске асыру үрдісіндегі оқытушылар – философия ғылымдарының докторлары мен 
кандидаттары Д.У.Құсайынов – профессор; А.Ш.Əлімжанова – профессор; PhD докторы – 
Уразбаева Ш.Н.  

Білім алушыларға оқу бағдарламаларын әзірлеуге қатыса отырып, өз оқуын бақылау 
мүмкіндігі беріледі. «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының отырыстарында 
докторанттардың пікірлері тыңдалып, содан кейін ОЖБ түзетулер енгізіледі.  Икемді оқу 
жоспарларын сақтау және студенттерге өздерінің оқу түрін анықтауға мүмкіндік беру 
оларға оқуды құруда өз шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар өз 
оқулары үшін жауапкершілікті арттыруға ықпал етеді. 

Əрбір білім алушының БББ мақсаттарына қол жеткізуі оқытудың әртүрлі 
әдістемелерін пайдалану және оқыту нәтижелерін бағалау бойынша кері байланыс 
жүйесінің болуы негізінде объективті бағаланады. Режиссураны дайындау бағыттары 
бойынша кафедраның оқу жоспарларында білім алушылардың құзыреттілігіне бағытталған 
курстан курсқа білімдерінің өсуі және үдемелі болуы сияқты маңызды компоненттер 
ескерілген. Мысалы, модуль: «Əлемдік режиссурадағы тұжырымдамалар мен 
инновациялар» «Қазіргі заманғы кино режиссурасындағы құрылымдық тәсілдер мен 
зерттеулер» пәні 8D02184 – «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының «Кино және ТВ 
режиссурасы» БББ бірінші курсында оқытылып, режиссураның мәдениет пен өнер 
саласындағы орнын түсініп, режиссураның өзге өнер түрлерімен байланысын ұғыну 
қабілетін қалыптастырады, арнайы әдебиеттерді шолу қабілеті, көркемдік қабылдау мен 
талғамды дамыту қабілеті мен дайындығын арттырады. Екінші курста модуль: «Əлемдік 
мәдениеттің стилистикасы мен парадигмасы» «Əлемдік мәдениеттегі стильдер мен 
парадигмалар: бейнелеу өнеріндегі әлем және адам мәселесі (авторлық курс)» пәні 
шығармашылық міндеттерге қол жеткізу үшін көркемдік және өндірістік шешімдерді 
қабылдай отырып, шығармашылық ойлау қабілетінің және шығармашылық үрдісті 
ұйымдастыру қабілетінің негізін қалайды. 

Жыл сайын қайта қаралатын элективті пәндер каталогтарында кино және ТВ 
режиссерлері үшін зияткерлік меншікті құрудың шығармашылық үрдістерін зерттеудегі 
ғылымның жаңа бағыттары көрсетіледі. 8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ үшін 
2021 ж. элективті пәндер каталогына түрлі цифрлық платформалар мен контенттерді 
пайдалана отырып курстарды жоспарлау және әзірлеу мәселелеріне арналған «Қазіргі 
заманғы кино режиссурасындағы құрылымдық тәсілдер мен зерттеулер» пәні енгізілді.  
Сабақ кестелері оқытудың барлық түрлерін қамтиды және жұмыс аптасы ішінде уақыт 
бойынша үйлестірілген. Білім алушылардың жеке жоспарлары әрбір білім алушыға деген 
көзқарастың бірегейлігіне бағытталған, мұнда бір мезгілде оқытушының басшылығы мен 
көмегі негізінде білім алушылардың дербестігін қолдау айқын көрінеді. Мысалы, білім 
алушылар пәндік олимпиадаларға, конкурстар мен фестивальдарға дайындалады, өзіндік 
жұмыстарға түсініктемелер жазылады, БӨЖ кестесі және дәрістер бойынша сұрақтар 
пысықталады, әрбір білім алушымен e-mail бойынша байланыс сақталады. Білім беру 
бағдарламаларын іске асыруды реттейтін негізгі ішкі нормативтік құжат ҚР МСМ 
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқу-әдістемелік қызметі, 
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жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ғылыми-зерттеу орталығы мен «Т.Қ.Жүргенов  
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының» оқу үрдісін ұйымдастыру және мониторинг 
қызметі әзірлеген және ҚазҰӨА Ғылыми кеңесі бекіткен «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ 
Ұлттық Өнер Академиясының академиялық саясаты» болып табылады. Ол ҚР МСМ Т.Қ. 
Жүргенов атындағы ҚазҰӨА 2020 жылғы «27» тамыздағы №1 хаттамамен бекітілген. 
Академияның академиялық саясаты білім беру қызметін жоспарлау мен басқару және оқу 
процесін тиімді ұйымдастыру жөніндегі шаралардың, қағидалар мен рәсімдердің 
ойластырылған жүйесі арқылы студентке бағдарланған оқытуды іске асыруға және білім 
беру сапасын үздіксіз арттыруға бағытталған. 

Əрбір білім алушының БББ мақсаттарына жетуінде оқыту әдістемелері мен өзіндік 
жұмысты ұйымдастыру маңызды рөл атқарады. Оқыту әдістемесі білім алушылардың әрбір 
жеке пән бойынша және тұтастай алғанда – даярлық бағытының барлық траекториясы 
бойынша білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын жан-жақты меңгеруге бағытталған. 
Оқыту әдістемесі академияда өткізілетін практикалық семинарлармен жүйелі түрде 
бекітілетін жоғары мектеп педагогикасының қағидаттарын білуге негізделеді.  
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында педагогикалық тәжірибемен 
алмасу, әдіскер-педагогтардың тәжірибесін насихаттау және тарату арқылы білім беру 
процесінің сапасын арттыруға бағытталған ПОҚ ішкі оқыту жүйесі жұмыс істейді.  Ішкі 
оқыту факультеттер мен кафедраларда ЖОО ірі әдістемелік конференциялары, семинарлар, 
пікірталастар және секциялық іздестіру жұмыстары, академияның ғылыми-әдістемелік 
кеңесінің мүшелерінен, оқу-әдістемелік құрылымдық бөлімшелердің басшыларынан 
тұратын арнайы комиссия алдында орындалған жұмыстарды таныстыру және қорғау 
түрінде өтеді. 

Бұл жұмыстың басталуы 2017 жылдың 10-12 қаңтар аралығында «Жоғары білім беру 
сапасын арттыру факторы ретінде білім беру бағдарламаларындағы құзыреттілік тәсіл» 
тақырыбы бойынша өткізілген әдістемелік апталық болды.  

2018 ж. 8-12 қаңтарда «Рухани жаңғыру» – білім мазмұнын жаңғырту – елдің мәдени 
дамуының болашағы» әдістемелік апталығы қайта өтті. Семинардың мақсатты 
аудиториясы білім беру бағдарламаларының жетекшілері, факультеттердің әдістемелік 
бюро мүшелері, кафедра белсенділері еді. Бұл ЖОО ауқымды іс-шарасы БББ жобалаудың 
жаңартылған әдіснамасына сәйкес модульдік білім беру бағдарламаларын жаңғырту 
бойынша бастапқы нүкте болды. Жұмыстың қорытындысы оқытудың барлық бағыттары 
бойынша жаңартылған модульдік білім беру бағдарламалары болды. 

2018 жылғы 25 қыркүйектен 19 қазанға дейін «Деңгейлік тәсілдеме негізінде жоғары 
оқу орны студенттерінің оқуын бағалау критерийлері» тақырыбы бойынша педагогтарға 
арналған біліктілікті арттыру курстары өтті. Курстың мақсатты аудиториясы – 1-2 
курстарда сабақ беретін жас педагогтар, сондай-ақ, жастардың іздену белсенділігін 
бағыттап, шығармашылық-педагогикалық процестің катализаторы болуға тиіс тәжірибелі 
педагог-тәлімгерлер. Нәтижесінде критерийлерді деңгейлік әзірлеуге жалпы әдіснамалық 
тәсілдер айқындалды, жекелеген мамандықтар бойынша бағдарламалық талаптар 
нақтыланды, студенттердің толық емес академиялық сәйкестік (кәсіби жарамсыздығы) 
критерийлері айқындалды. 

Бірақ режиссура бағыттары бойынша оқыту әдістемелерінің негізгі резерві кафедра 
ПОҚ кәсіби қызметі болып табылады, өйткені барлық оқытушылар тұрақты негізде 
шығармашылық еңбекпен шұғылданып, шебердің білім алушылармен тікелей байланысын 
талап ететін практикалық дағдылар мен білгенімен бөлісу қажеттілігін түсініп, үнемі 
шығармашылықпен айналысады. Бақылау жұмыстарының, емтихан сұрақтарына жазбаша 
жауаптардың, бітіру жұмыстарының және бақылаудың басқа түрлерінің нәтижелері «Экран 
өнері режиссері» кафедрасының мәжілістерінде және кино және телевидение факультетінің 
кеңесінде алқалы түрде талданады. Талдау нәтижелері бойынша білімгердің шағымдарына, 
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оның ішінде апелляцияға жауап беру рәсімдерін қамтитын тиісті шаралар қабылдануда. 
Көбінесе апелляцияға дейін кафедра студенттердің ауызша шағымдарын қабылдай отырып, 
бақылау материалдарын тапсыру шарттарын қайта қарап, қажет болған жағдайда қайта 
тапсыруға қолайлы жағдай туғызуға тырысады. Алайда, білім алушылар оқу шарттарын 
қасақана бұзған жағдайда, кафедра бірлесіп, тәртіп бұзушыларды шығару туралы ортақ 
шешім қабылдайды.  Тапсырмаларды, емтихан және диссертациялық жұмыстарды орындау 
кезінде білім алушылардың көшіру деңгейін бағалау үшін ҚазҰӨА «Антиплагиат» 
бағдарламасында тексеру жүйесі бар. 

БББ мәлімделген оқыту нәтижелері кәсіби стандарттарға және ҰБЖ тиісті 
деңгейлеріне сәйкес келеді, бұл әрбір түлектің оқыту бағдарламасын толық меңгеруін 
қамтамасыз етеді. 

БББ аясында сабақтардың өткізілуін бақылау өзара қатысулардың кестесі және ПОҚ 
ашық сабақтары түрінде ресімделеді. Өзара қатысу және ашық сабақтардың нәтижелері 
хаттамалар мен шолуларда жазылады, ал «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының 
барлық мүшелері өздерінің кәсіби дайындықтарына қарамастан сабаққа қатысуға 
тырысады. Осындай өзара әрекеттестік кафедра оқытушыларының жеке байланыстарын 
нығайтып қана қоймай, өзара үндесетін мамандықтардың шығармашылық көкжиегін 
кеңейтуге серпін береді. 

«Экран өнерінің режиссурасы» кафедрасында білім алушылардың құзыреттілігін 
бағалау рәсімдері «Кино және ТВ» факультетінің кеңесімен бекітілген. Режиссура бағыты 
бойынша оқыту нәтижесін – бағалаудың заманауи әдістерін меңгерген оқытушылар 
бағалайды. Осы саладағы біліктілікті үнемі арттыру бағалаушы тұлғалардың бағалау 
сапасын анықтайды және жалпы БББ жетілдіру мен дамытуға ықпал етеді.  Таңдалған оқу 
бағдарламасы бойынша білім алушының оқу жетістіктерінің деңгейі орташа балл – 
GradePointAverage (GPA) түрінде бағаланады, ол кредиттер мен пән бойынша қорытынды 
баға туындыларының сомасының (сандық мәнде) ағымдағы оқу кезеңіндегі кредиттер 
сомасына қатынасы ретінде есептеледі. 

Білім алушылардың оқу нәтижелеріне қол жеткізуде студентке бағдарланған оқыту 
маңызды рөл атқарады, онда оқу пәндерін оқыту әдістемесі саласында өз зерттеулерінің 
болуы 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ бірегейлігін айқындайды. «Дыбыс 
режиссурасы және операторлық өнер» кафедрасының профессоры М.В. Соловьева – «Өнер 
драматургиясының трансмиссиялық парадигмасы» семинарын өткізді. 2022 жылғы 18 
ақпанда Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-да. «Докторанттарды даярлау тәуелсіз 
Қазақстанның зияткерлік элитасын қалыптастыру факторы ретінде» тақырыбында қалалық 
ғылыми-әдістемелік семинар өткізді. Семинарға ғылым мен өнер саласындағы жетекші 
мамандар, Алматы жоғары оқу орындарының өкілдері қатысты. 

АРТА ССК-ның алдыңғы бағалауының ұсынымдарын іске асыру шеңберінде 
кафедра 8D02184 кино және ТВ режиссурасы ББ-ның оқу процесіне үздік тәжірибені енгізу 
мақсатында Қазақстан мен ТМД елдерінің шығармашылық жоғары оқу орындарындағы оқу 
жұмысының әдістеріне талдау жүргізген. Есепті кезеңде білім алушыларды 
шығармашылық дағдыларды ашуға ықпал ететін академиялық, республикалық және 
халықаралық шығармашылық байқаулар шеңберінде көбірек іс-шараларға тарту 
кеңейтілген; мәдениет пен өнердегі өзекті проблемаларды шешу үшін кино және теледидар 
саласындағы практиктермен және теоретиктермен бірлесіп семинарлар өткізілген. 

Аналитикалық бөлім 
Білім алушылармен, ПОҚ-мен, жұмыс берушілермен және мүдделі тараптармен 

сұхбаттасу және сауалнама жүргізу туындаған проблемаларға ден қоюдың өнімді құралы 
және оқыту процесінің барлық қатысушылары арасындағы өзара қарым-қатынастарды 
реттеудің тиімді тәсілі болып табылады. 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы 
басшылығының басты назарында білім алушылар болғандықтан, туындаған барлық 
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мәселелер олардың пайдасына шешіледі. ССК сарапшылары егер жұмыс берушілер 
студенттердің шығармашылық жобаларға қатысуына сұраныс жіберсе, ББ басшылығы 
өтініштерге жауап береді және студенттердің оқуын сабақтан тыс уақытта кәсіби жұмыспен 
біріктіруге мүмкіндік беретін құжаттарды ресімдейді деп атап өтті. Білім алушылардың 
сабақтан тыс уақытта жұмыс істеуіне рұқсат беретін құжаттама «Кино және ТВ» 
деканатында сақталады. 

Білім алушылар мен ПОҚ-мен сұхбаттасу кезінде ССК толық метражды, қысқа 
метражды көркем фильмдер жасау, сценарийлер жазу бойынша түсірілім процесіне қатысу 
бойынша өзіндік жұмыс болуы мүмкін жобаны құру рәсімі нақтыланды. Оқытушының 
міндеті-жобаны жүзеге асыруға жағдай жасау және көмектесу. Бүкіл жобаны орындау 
барысында мұғалім іске асыру барысын қадағалап, туындаған барлық мәселелер бойынша 
кеңес береді. БӨЖ берілген тапсырмаларда мақсаттарды іске асыру үшін білім алушыларға 
таңдау еркіндігі де беріледі. 

Оқыту нәтижелері білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудың негізгі буыны 
болып табылады. Оқыту нәтижелері 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы Паспорттары мен 
модульдік білім беру бағдарламасында көрсетілген. Оқыту нәтижелері оқытудың барлық 
салаларында алынған білім, білік және дағдылардың барлық спектрін қамтиды. ББ-де 
оқушылардың оқу нәтижелерін бағалау процедуралары оқудың жоспарланған 
нәтижелеріне және бағдарлама мақсаттарына сәйкес келеді. ССК оқу -әдістемелік 
құжаттаманы зерделей отырып, силлабустарда аралық және қорытынды бақылау 
тапсырмаларын орындауға қойылатын талаптардың қамтылғанына көз жеткізді, онда 
егжей-тегжейлі түсіндірмемен тапсырмалар, мақсаттар мен орындау форматы белгіленген. 
Сондай-ақ білімгерлер оқу жылының басынан бастап алатын силлабустарда бағалаудың 
критерийлері мен әдістері бар, мұнда орындалған меже мен қорытынды жұмысты бағалау 
принципі ұпаймен жан-жақты сипатталған. Аралық және қорытынды бақылауға берілген 
тапсырмалардың нақтылығы мен анықтығы олардың орындалу сапасына кепілдік береді. 
Ол үшін барлық пәндерге қойылатын талаптар мен бағалау критерийлері «Экран өнері 
режиссура» кафедрасының мәжілістерінде ұжымдық түрде қарастырылып, жаңа оқу жылы 
қарсаңында кафедра меңгерушісі бекітеді.    

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы күшті жақтары 
– Педагогикалық ұжым оқу нәтижелерін бағалаудың заманауи әдістерін жетік 

меңгерген және осы саладағы біліктіліктерін үнемі арттырып отырады. 
 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ-на арналған ССК ұсыныстары: 
- Академия басшылығы мұқтаж студенттерді жатақханада тұратын орындармен 

100% қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастыруы керек. 
 
 
Критерийлер бойынша ССК қорытындылары: 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ «Студентке бағытталған білім беру, 

оқыту және бағалау» стандартына сәйкес 10 критерий ашылды, оның 4-і күшті, 6-ы 
қанағаттанарлық ұстанымға ие, 0- жақсартуды ұсынады.  

 
6.6. Стандартты «Студенттер» 
 ББҰ ББ контекстінде студенттер контингентін қалыптастыру саясатының болуын көрсетуі, 

студенттердің өмірлік циклін реттейтін оның процедураларының ашықтығын және жариялылығын 
қамтамасыз етуі керек (қабылданғаннан бастап оқуды аяқтағанға дейін). 

 ББ басшылығы студенттер контингентін құру тәртібін мыналардың негізінде анықтауы керек: 
- ең төменгі талаптар; 
- семинарлар, практикалық, зертханалық және студиялық сабақтарды өткізу кезінде топтың 

максималды мөлшері; 
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- мемлекеттік гранттар санын болжау; 
- қолда бар материалдық-техникалық, ақпараттық ресурстарды, еңбек ресурстарын талдау; 
- студенттер үшін әлеуетті әлеуметтік жағдайларды талдау, соның ішінде жатақханадағы 

орындармен қамтамасыз ету. 
 ББ басшылығы жаңадан қабылданған және шетелдік студенттер үшін арнайы бейімделу және 

қолдау бағдарламаларын жүргізуге дайын екенін көрсетуі керек. 
 ББҰ өз әрекеттерінің Лиссабон тану конвенциясына сәйкестігін, студенттердің академиялық 

ұтқырлығының нәтижелерін, сондай-ақ қосымша, ресми және бейресми білім беру нәтижелерін тану 
механизмінің болуын көрсетуі керек. 

 Біліктілікті салыстырмалы түрде тануды қамтамасыз ету мақсатында ББҰ басқа білім беру 
ұйымдарымен және «Академиялық тану және ұтқырлық үшін ұлттық ақпараттық орталықтардың 
еуропалық желісі/Ұлттық академиялық тану ақпараттық орталықтары» ENIC/NARIC ұлттық 
орталықтарымен ынтымақтасуы керек. 

 ББҰ ББ студенттерінің сыртқы және ішкі ұтқырлығына, сондай-ақ оқу үшін сыртқы гранттар 
алуға көмектесуге дайын болу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 

 ББ басшылығы студенттерді өндірістік тәжірибеден өтетін орындармен қамтамасыз етуге, 
түлектердің жұмысқа орналасуына ықпал етуге, олармен байланыста болуға дайындығын көрсетуі керек. 

 ББҰ ББ түлектеріне алынған біліктілікті растайтын құжаттарды, оның ішінде қол 
жеткізілген оқу нәтижелерін, сондай-ақ алынған білімнің контекстін, мазмұнын және мәртебесін және 
оның аяқталуының дәлелдемелерін қамтамасыз ету мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 

 
Дәлел 
ССК сарапшыларының тексеруі көрсеткендей, ОП 8D02184 Кино және ТВ 

режиссурасы оқытудың барлық кезеңдерін, соның ішінде қабылдауды, үлгерімді, тануды 
және сертификаттауды реттейтін белгілі және дәйекті қолданылатын ережелерге 
негізделген. Оқуға түсуден бастап оқуға түскенге дейінгі білім алушылар контингентін 
қалыптастыру саясаты білім алушылардың өмірлік циклін регламенттейтін рәсімдердің 
ашықтығымен қамтамасыз етіледі (оқуға түсуден бастап бітіргенге дейін). 

Осылайша, оқудың барлық кезеңдерін реттейтін ереже «Т.Қ. Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академиясының академиялық саясаты», ҚР МКМ «Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РМУ Ғылыми кеңесінің 2020 жылғы 27 
тамыздағы № 1 қаулысымен бекітілген, сондай-ақ мына сайтта жарияланған: 
www.kaznai.edu.kz 

8D02184 кино және ТВ режиссурасы ББ-да білім алушылар контингентін 
қалыптастыру тәртібі айқындалған. Мәселен, ББ-да талапкерлерге қойылатын ең төменгі 
талаптарды жыл сайын «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасы әзірлейді және оны 
«Кино және ТВ» факультетінің кеңесі мен оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор 
бекітеді. Сонымен үміткерлер, 8D02184 Режиссура кино және ТВ ББ-на түсуші тиіс: 

- жоғары білімнің тиісті деңгейінің мемлекеттік үлгідегі құжатының болуы; 
- жоғары және интеллектуалдық деңгейге ие болу, кино және ТВ режиссурасы, 

монтаждау және сценарлық шеберлік бойынша теориялық білімі және тиісті ББ бойынша 
практикалық дағдылары болу; 

- 8D02184 Режиссура кино және ТВ ББ оқуға түсу үшін алдыңғы білім деңгейі. 
Семинарлық, практикалық және студиялық сабақтарды өткізу кезінде топтың ең 

жоғары мөлшері анықталды, ол «Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер 
Академиясының академиялық саясаты» құжатында 11.4-тармақта бекітілген сабақтарды 
жоспарлау саясатында. 

ССК сарапшылары білімгерлер контингентін қалыптастыруға қолда бар 
материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстармен, сондай-ақ Экран өнері режиссура 
кафедрасы мен Академияның кадрлық ресурстарымен де байланысты екенін анықтады. 
Сонымен, кафедраның мамандандырылған студиялық үй - жайлары, монтаждық және фото-
және кинопавильондары бар, олардың ауданы әрбір білім алушыға есептегенде шамамен 
2,5 м2 құрайды, бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 
тамыздағы № 611 «Санитариялық қағидаларды бекіту туралы» бұйрығының талаптарына 
сәйкес келеді. Студенттер үшін әлеуметтік жағдайлар ББ басшылығының тұрақты 

http://www.kaznai.edu.kz/
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бақылауында. Сондай-ақ, академиялық ұтқырлық шеңберінде игерілген алдыңғы оқу 
нәтижелері мен құзыреттіліктерді, сондай-ақ қосымша, формалды және бейресми оқытуды 
тану тәртібі Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА Ғылыми кеңесі бекіткен «Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РМУ-де оқытудың кредиттік технологиясы 
бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі» ережелерімен реттеледі. ЖОО білім 
алушылардың сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығы үшін, сондай-ақ оларға оқу үшін 
сыртқы гранттар алуға жәрдемдесу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Сарапшылар Академия басқа білім беру ұйымдарымен және «Академиялық тану 
және ұтқырлық жөніндегі Ұлттық ақпараттық орталықтардың Еуропалық желісінің ұлттық 
академиялық тану ақпараттық орталықтарының» ENIC/NARIC ұлттық орталықтарымен 
біліктілікті салыстырмалы тануды қамтамасыз ету мақсатында ынтымақтастықты көрсетеді 
деп атап өтті. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы Т.К. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА жалпы оқу 
процесінің бөлігі ретінде, «Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау 
ережелеріне» сәйкес өз әрекеттерінің Лиссабон тану конвенциясына сәйкестігі бар. 
Біліктілікті салыстырмалы түрде тануды қамтамасыз ету мақсатында Т.Қ. Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА басқа білім беру ұйымдарымен және Еуропалық ұлттық ақпараттық 
орталықтардың Академиялық тану және ұтқырлық/Ұлттық академиялық тану ақпараттық 
орталықтары ENIC/NARIC желісінің ұлттық орталықтарымен ынтымақтастықта. 

Студенттердің академиялық ұтқырлығының нәтижелерін, сондай-ақ қосымша оқу 
нәтижелерін тану ҚазҰӨА ережелері мен құжаттарына байланысты. Т.Қ.Жүргенова. 
Студенттердің ЭБ-де сыртқы және ішкі ұтқырлық мүмкіндігі «ҚазҰАИ» Ережесімен 
реттеледі. Т.Қ. Жүргенов академиялық ұтқырлық туралы». БП-ның барлық студенттері 
Экран өнері режиссурасы кафедраларының жұмыс оқу жоспарларында көрсетілген 
тәжірибенің барлық түрлеріне арналған орындармен қамтамасыз етілген. Практика мен 
тәжірибенің барлық түрлері студенттердің мамандықтарды меңгеруіне тікелей байланысты. 

Білім алушылардың академиялық ұтқырлық нәтижелерін, сондай-ақ қосымша оқыту 
нәтижелерін тану Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА ережелері мен құжаттарына 
байланысты. ББ бойынша білім алушылардың ішкі және сыртқы ұтқырлығының мүмкіндігі 
«Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА академиялық ұтқырлық туралы Ережесімен» реттеледі. 
ББ бойынша барлық білім алушылар «Экрандық өнер режиссурасы» кафедраларының 
жұмыс оқу жоспарларында мәлімделген практиканың барлық түрлері үшін орындармен 
қамтамасыз етілген. Практика мен тағылымдаманың барлық түрлері білім алушылардың 
мамандықтарды алуына тікелей байланысты. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ  түлектерінің жұмысқа орналасуы мен 
кәсіби қызметіне Мониторинг жүргізу «экрандық өнер режиссурасы» кафедрасы мен 
кәсіптік бағдар беру жұмысы және оқу – өндірістік практика бөлімінің тұрақты 
бақылауында. ББ бойынша жұмыс істеп тұрған түлектер қауымдастығы экрандық өнер 
режиссурасы кафедрасының түлектер жұмыс істейтін мәдениет және өнер ұйымдарымен 
байланыс орнатуына ықпал етеді. Кафедра Қазақстан телерадикешенімен, «Ш.Айманов 
атындағы Қазақфильм» АҚ-мен, Астанадағы Медиа орталықпен байланыс жасайды. 
Осылайша түлектер білім беру бағдарламаларының стейкхолдерлері болып табылады. 

«Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының ПОҚ білім алушыларды негізгі ББ-
дан тыс, оқу іс-әрекетінен тыс өзін-өзі тәрбиелеуге және дамытуға белсенді 
ынталандырады. Кино және ТВ режиссерлері студенттік комитеттер мен еріктілер 
қозғалысына қатысады, спортпен шұғылданады, студенттік шығармашылық ұжымдарды 
ұйымдастырады. 

Дарынды оқушыларды қолдау «экран өнерінің режиссурасы» кафедрасының 
күнделікті және жүйелі қамқорлығы болып табылады. Жоғары және атаулы стипендиялар 
оқудың үздік көрсеткіштері және білім алушылардың белсенді шығармашылық және 
қоғамдық қызметі үшін тағайындалады. ҚР Президенті тағайындайтын стипендия алу үшін 
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дарынды студенттерді ұсыну «Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер 
Академиясының академиялық саясаты» құжатына сәйкес жүзеге асырылады. 

Аналитикалық бөлім 
Талдау көрсеткендей, ББ тиімді басқару және басқару үшін, ең алдымен, 

қанағаттанарлық позицияларға назар аудару және стратегиялық жоспарлау әдісін - SWOT 
талдауын жыл сайын қолдану керек, атап айтқанда: ББ басшылығы жаңадан қабылданған 
және шетелдік студенттер үшін арнайы бейімделу және қолдау бағдарламаларын алдын ала 
қарастыруы керек. 

Сонымен қатар, тексерулер барысында ССК мүшелері алыс шетелдердің білім беру 
ұйымдарымен халықаралық ынтымақтастықтың жоқтығын, сондай -ақ оқыту үшін сыртқы 
гранттар алу мүмкіндігін анықтады. Сондай-ақ, Түлектер қауымдастығын ЖОО 
үдерістеріне қосу бойынша Жұмыс жоспарын әзірлеу және бекіту қажет;  

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары 
- анықталған жоқ. 
 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ бойынша СCК ұсыныстары 
- ЖОО басшылығы 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін Түлектер қауымдастығын 

Академия үдерістеріне қосу бойынша Жұмыс жоспарын әзірлесін және бекітсін. 
 
Критерийлер бойынша ССК қорытындылары: 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ «Студенттер» стандартына сәйкес 12 

критерий ашылған, оның 3-і күшті ұстанымға ие, 8-і қанағаттанарлық позиция , 1-і 
жақсартуды болжайды. 

 
6.7. Стандарт «Педагогикалық ұжым» 
 ББҰ объективті және ашық кадр саясаты болуы керек, оның ішінде ББ контекстінде, оның 

ішінде кадрларды іріктеуді, кәсіби өсуді және кадрларды дамытуды, бүкіл персоналдың кәсіби 
құзыреттілігін қамтамасыз етуді қамтиды. 

 ББҰ педагогикалық ұжымның кадрлық әлеуетінің ББ ерекшеліктеріне сәйкестігін көрсетуі керек. 
 ББ басшылығы өз қызметкерлері үшін жауапкершілікті сезінуін көрсетуі және оларға қолайлы 

еңбек жағдайларын қамтамасыз етуі керек. 
 ББ басшылығы оқушыға бағдарланған оқытуға көшуге байланысты мұғалім рөлінің өзгеруін 

көрсетуі керек. 
 ББҰ ҚБ дамыту стратегиясын, басқа да стратегиялық құжаттарды іске асыруға ББ 

оқытушылар құрамының үлесін анықтауы тиіс. 
 ББҰ ББ-ның педагогикалық құрамының мансаптық өсуі мен кәсіби дамуы үшін мүмкіндіктерді 

қамтамасыз етуі керек. 
 ББ басшылығы экономиканың тиісті салаларындағы практиктерді оқытуға тартуға 

дайындығын көрсетуі керек. 
 ББҰ ББ мұғалімдерінің кәсіби және тұлғалық дамуының мотивациясын көрсетуі керек, оның 

ішінде ғылыми қызмет пен білімнің интеграциясын ынталандыруды, оқытудың инновациялық әдістерін 
қолдануды қамтиды. 

 Маңызды фактор – ББ шеңберінде академиялық ұтқырлықты дамытуға, үздік шетелдік және 
отандық оқытушыларды тартуға дайын болу. 

 
 
Дәлел 
Комиссия Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-да бүкіл штаттың кәсіби құзыреттілігін 

қамтамасыз ететін, персоналды жалдауды, кәсіби өсуін және дамуын қамтитын объективті 
және ашық кадр саясатын қамтамасыз ететінін атап өтті. Академияның кадрлық саясаты 
Академияның Ғылыми кеңесінің 29.08.2018 жылғы шешімімен бекітілген (№1 хаттама). 
Академия ПОҚ кадр саясатының көрсеткіштеріне толық жауап береді. Академияның кадр 
саясатының негізгі ережелері: 
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ҚР МСМ «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ кадр 
саясаты (бұдан әрі мәтін бойынша – кадр саясаты) академияның адами ресурстарды басқару 
саласындағы миссиясын, пайымын, құндылықтарын, қағидаттары мен қызметінің негізгі 
бағыттарын, сондай-ақ, осы қызмет тиімділігінің өлшемдерін айқындайды.  

Академияның миссиясы мен пайымына қол жеткізу негізгі бәсекелестік 
артықшылықтарды дамытуды көздейді, олардың арасында адами ресурстар маңызды орын 
алады.  

Кадр саясатын іске асырудың сәттілігі көбінесе академияның барлық басқару 
деңгейлерінде оның стратегиялық әлеуетінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде адами 
ресурстардың жоғары экономикалық маңыздылығын тануға байланысты.   

Кадр саясаты персоналмен жұмыс істеу саласындағы үздік тәжірибені ескере 
отырып, қолданыстағы тәсілдерді, жинақталған әдістер мен персоналды басқару 
құралдарын біріктіреді, осылайша персоналды басқару саласындағы Академияның 
құндылықтар жүйесі мүмкіндік береді.  

Кадр саясатының негізіне мынадай базалық қағидаттар салынған: 
- кешенділік-персоналды басқару қызметінің барлық салаларын қамту; 
- жүйелілік-саясаттың барлық құраушы элементтерін өзара байланыста қарастыру; 
- негізділік-барынша экономикалық және әлеуметтік әсерді қамтамасыз ете алатын 

персоналды басқару саласындағы заманауи ғылыми әзірлемелерді пайдалану; 
- тиімділік-персоналды басқару саласындағы іс-шараларға арналған шығындар 

қызмет нәтижелерімен өтелуге тиіс. 
Кадр саясатын іске асыру, ең алдымен, қызметкерлерді ынталандыру мақсатында 

ұсынылатын HR-құралдарды пайдалана отырып, қызметкерлерді басқаруға жауапты 
Академия басшыларының, Академияның құрылымдық бөлімшелері басшыларының 
жауапкершілігін көздейді. 

Академияның кадр саясаты профессорлық-оқытушылық құрам үшін Академияның 
сайтында орналастырылған. 

ПОҚ жұмысқа қабылдау кезінде ҚР МСМ «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясы» РММ профессор-оқытушылар құрамының лауазымдарына қойылатын 
біліктілік талаптары» № 1 қосымшасы басшылыққа алынады. Ол ҚР МСМ «Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ Ғылыми кеңесінің 27.02.2020 жылғы 
шешімімен (№7 хаттама) бекітілген. 

Тағайындау, қызмет бабында ілгерілету ҚР МСМ «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясы» РММ Ғылыми кеңесінің 27.02.2020 жылғы шешімімен (№7 
хаттама) бекітілген ҚР МСМ «Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» 
РММ профессор-оқытушылар құрамының лауазымдарына конкурстық орналасу туралы 
Ережеге» сәйкес жүзеге асырылады.  

Барлық кадрлық рәсімдер айтарлықтай ашық. БББ қызметкерлерінің лауазымдық 
міндеттері жұмысқа қабылдау кезінде оларды таныстыратын кафедрада болады. Қажет 
болған жағдайда барлық мүдделі тұлғалар олармен таныса алады. БББ ПОҚ кафедра 
мәжілістерінде БББ кадр құрамындағы өзгерістер туралы біледі.  

Конкурстық комиссияның шешімі негізінде ОПҚ-мен еңбек шарттары жасалады. 
Осылайша академияның ПОҚ-қа қажеттілігі қанағаттандырылады. 

Конкурстық іріктеу қатаң түрде біліктілік талаптарына сәйкес жүргізіледі. 
Конкурста әңгімелесу алдында оқытушы ашық сабақ өткізеді және арнайы құрылған 
комиссия бағалайтын ББ презентациясын ұсынады. 

ҚР МСМ «Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ педагог 
қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар лауазымдарының біліктілік 
сипаттамалары Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «білім 
туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен 
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бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар лауазымдарының 
үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес әзірленді Республикасы Ғылым және ғылым 
министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына, ұлттық 
біліктілік шеңберіне, Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы 
Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығымен бекітілген 
Əлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 
республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен және 
«Педагог» Кәсіби стандартымен бекітілген. 

8D02184 кино және ТВ режиссурасы ББ «экрандық өнер режиссурасы» 
кафедрасының штаттық профессор-оқытушылар құрамына жауапкершілікті, лауазымдық 
міндеттерді және біліктілік талаптарын анықтайтын ПОҚ қалыптастыру және дамытудың 
кадрлық саясатын жүзеге асырады. жоғарыда аталған құжаттарға сәйкес. 

Академияның профессорлық-оқытушылық құрамының, әкімшілік-басқару 
персоналының және қызметкерлерінің біліктілігін дамыту мен жетілдіруге бағытталған іс-
шаралар Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА кадр саясатының маңызды бөлігі болып 
табылады. Академияда педагогикалық тәжірибе алмасу, әдіскерлердің тәжірибесін беру 
және тарату арқылы оқу үдерісінің сапасын арттыруға бағытталған профессорлық-
оқытушылық құрамның ішкі оқыту жүйесі бар. Ішкі оқыту үлкен Академиялық әдістемелік 
конференциялар, семинарлар, талқылаулар және факультеттер мен кафедралардағы 
секциялық іздестіру жұмыстары, академияның ҒƏҚ мүшелерінен, ОƏҚ бөлімшелерінің 
басшыларынан тұратын арнайы комиссияларда орындалған жұмыстарды таныстыру және 
қорғау түрінде өтеді. 

PhD докторы В. И. Попов мынадай біліктілікті арттыру курстарынан өтті: «In feature 
film and television directing» кино және телевизия режиссері мамандығы бойынша 
режиссерлердің біліктілігін арттырудың Сертификатталған халықаралық курсы, Мәскеу қ., 
РФ, Александра Митта киномектебі; «Педагогикалық шеберлік негіздері» Білім беру 
бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін 
арттырудың Сертификатталған курсы, қайта даярлау институты (Ресей Федерациясы), 
«Білім» қайта даярлау және біліктілікті арттыру институты, Алматы қ., Қарағанды қ., ҚР. 

Қызметкерлерге қамқорлық жасау және қолайлы жұмыс жағдайларын қамтамасыз 
ету басшылықтың тікелей міндеті болып табылады, бұл ең алдымен ыңғайлы еңбек 
жағдайларында, өмірдің қиын жағдайларына тап болған қызметкерлерді моральдық және 
материалдық қолдауда көрінеді. Сондай-ақ, академияда жұмысшылардың мүдделерін 
білдіретін және еңбек заңнамасы мен ұжымдық шарт талаптарының сақталуын бақылауды 
жүзеге асыратын кәсіподақ ұйымы да үлкен рөл атқарады. Сондай-ақ, оның міндетіне 
шипажайлық-курорттық демалыс үшін жеңілдікті жолдамалар беру, қызметкерлердің 
балаларын жазғы сауықтыру бойынша қамқорлық және ПОҚ мен қызметкерлер үшін 
мерекелерге сыйлықтар ұйымдастыру кіреді. 

«Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының профессорлық – оқытушылық 
құрамының кадрлық әлеуеті 8D02184 кино және теледидар режиссурасының техникалық 
сипаттамасына сәйкес келеді, өйткені бұл салада тек кино және теледидар режиссерлері 
нақты Шығармашылық жағдайында алған практикалық білімдерін жеткізе алады. 
Сонымен, барлық штаттық оқытушылардың бейінді білімі бар. ПОҚ біліктілігі кино және 
ТВ режиссурасын дайындау бағыттары бойынша ББ қажеттіліктеріне сәйкес келеді: дәріс 
сабақтарын профессорлар, доценттер және аға оқытушылар жүргізеді, практикалық 
сабақтарды оқытушылар жүргізеді. Оқу құралдарының оқу-әдістемелік әзірлемесі де 
біліктілік талаптарына сәйкес өтуде. Барлық арнайы пәндер бойынша оқытуды тиісті 
салалардың тәжірибелері жүргізеді: дыбыс режиссерлері және кино және ТВ операторлары. 

Академияның жалпы даму жоспарына сәйкес келетін ББ стратегиялық даму 
жоспарында кадрлық әлеуетті қалыптастыру бағыттары көрсетілген. Осылайша, кадрлық 
әлеуетті күшейту және жаңарту магистратура мен докторантураны жаңа бітірген мамандар 
мен жас оқытушыларды тарту есебінен жүргізіледі. 
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Профессорлық-оқытушылық құраммен байланысты ықтимал тәуекелдер Экран 
өнері режиссура кафедрасында оқу жылы бойы талданады. Тәуекелдер кәсіптік жұмысқа 
орналасу, мұғалімнің кенеттен ауырып қалуы, басқа қалаға тұрақты тұруға кетуі, жоғары 
ақы төленетін басқа жұмысқа ауысуы салдарынан оқу процесінің ортасында сабақ беруден 
бас тарту мүмкіндігінде жатыр. Кафедра басшылығы күтпеген асқынуларды болдырмау 
үшін сабақтарды өткізуге тартылуы мүмкін оқытушылардың резервтік құрамын құрады: 
қысқа мерзімге кафедраның шешімімен және академияның бұйрықтары негізінде 
оқытушылар бір-бірін ауыстырады. 

«Экран өнері режиссура» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы мен 
қызметкерлерінің ББ бойынша өз міндеттемелерін орындауға ынталандыруы материалдық 
және рухани қызығушылыққа негізделген. Осылайша, педагогикалық қызметкерлер мен 
қызметкерлердің жалақысы ұқсас оқу орындарына қарағанда жоғары. Ұлттық мәртебесі бар 
университеттер 1,75 коэффициентіне ие. Осылайша, өнер саласындағы оқыту-бұл 
студенттер де, оқытушылар да белсенді қатысатын өзара процесс. «Экрандық өнер 
режиссурасы» кафедраларындағы достық атмосфера жаңа қызметкерлерді бейімдеуде оң 
фактор болып табылады. Кафедраның барлық мүшелері жаңадан келгендерге кафедра 
саясатын ақпараттандыруға көмек көрсетеді, оқу-әдістемелік құжаттамамен көмектеседі, 
«Кино және ТВ» факультетінің ПОҚ-мен таныстырады. Шын мәнінде, кафедрада барлығы 
бір-біріне көмектескен кезде отбасылық қарым-қатынас қалыптасады. Сондай-ақ, 
қызметкерлердің этикалық мінез-құлқы және корпоративтік мәдениет принциптері «Т. 
Жүргенов атындағы ҚазҰӨА» РММ этикалық нормалар кодексінде» бекітілген. 
Кафедрадағы қолайлы ахуал ПОҚ мен қызметкерлердің сұхбатымен расталады. 

8D02184 БББ бойынша ПОҚ мансаптық өсуі үшін – Кино және ТВ режиссурасы ҚР 
МСМ «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ Ғылыми кеңесінің 
27.02.2020 жылғы шешімімен (№7 хаттама) бекітілген ҚР МСМ «Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ профессор-оқытушылар құрамының 
лауазымдарына конкурстық орналасу туралы Ережеге сәйкес, жас оқытушылар үшін 
кәсіби мансап жолында өсу перспективасы бар. Бұл оқыту сапасына, ғылыми және 
әдістемелік жұмыс тұрғысынан біліктілік талаптарына сәйкестігіне, ғылыми-
педагогикалық жұмыс өтіліне, кафедраның дамуына қосқан үлесіне, халықаралық және 
республикалық конкурстардың лауреат-студенттерінің болуына, тілдерді білуіне және 
т.б. байланысты. ПОҚ кәсіби және тұлғалық дамуын жүйелі бағалау ПОҚ конкурсы 
бойынша, ашық сабақтар өткізу кезінде, сондай-ақ, «Оқытушы студенттер көзімен» 
сауалнамасы негізінде жүргізіледі. Барлық қажетті құжаттар қызметкерлердің жеке 
істерінде болады. «Экрандық өнер режиссурасы» кафедраларында оқытушылардың 
мәртебесі үнемі өзгеріп отырады, оларды жоғары лауазымдарға ауыстырады: 
оқытушыдан аға оқытушыға, аға оқытушыдан доцентке және т.б. Кафедра ғылыми 
қызметті білім беруге интеграциялауды қолдайды: ғылыми-практикалық 
конференциялар шеңберінде жарияланған мақалалар оқу процесіне белсенді түрде 
енгізілуде. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері жыл сайын Т.Қ.Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА және басқа да ғылыми және білім беру мекемелерінде өтетін Халықаралық 
ғылыми-практикалық конференцияларда баяндалып, дәстүрлі және заманауи режиссура 
өнерінің өзекті мәселелерін көрсететін ғылыми жинақтарда жарияланады: Т.Қ.Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА 25 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясына «Қазақстандық кинематографтың вестернизациясы» атты мақала. 
Оқытушы Рамазанова Б. К.;  
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БҒССҚК, Scopus, РҒЦИ журналдарындағы мақалалар және т. б. 
https://cloud.mail.ru/public/oXV8/WpXd32XGQ Барлық мақалалар кәсіби сипатқа ие және 
«Режиссура» БББ оқытуда қолданылады. 

БББ ПОҚ барлығы дерлік өнер және мәдениет саласында жұмыс тәжірибесіне ие, 
яғни тиісті салалардың практик мамандары болып табылады. Олар оқу үрдісіне тұрақты 
негізде қызметкерлер ретінде (яғни, кафедраның ПОҚ жалпы санының 80% - ынан кем 
емес) және қоса атқаратын қызметкерлер ретінде тартылған. 

Оқытушыны практиктер қатарына жатқызуға мүмкіндік беретін критерийлер 
олардың тиісті саладағы жетістіктері, мамандық бойынша жұмыс өтілі және т.б. болып 
табылады. Барлық ПОҚ аудиовизуалды салада оқытушылық және шығармашылық 
жұмыста үлкен тәжірибеге ие. 

Лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес факультет деканы кафедра меңгерушісімен 
бірлесіп профессор-оқытушылар құрамының кадрларын іріктеуді жүзеге асырады және 
әдетте, тиісті салада үлкен тәжірибесі бар кандидаттарға артықшылық беріледі. 

«Экрандық өнер режиссурасы» кафедраларының жас оқытушыларды дамытуға 
бағытталған мақсатты іс-әрекеттері үнемі назарда болады. Лауазымдық нұсқаулыққа 
сәйкес, кафедра меңгерушісі кафедраның жас оқытушыларына оқу және әдістемелік 
көмек көрсетуді қамтамасыз етеді. Академияның жалпы даму жоспарына сәйкес келетін 
8D02184 «Кино және ТВ режиссурасы» БББ стратегиялық даму жоспарында кадрлық 
әлеуетті қалыптастыру бойынша бағыттар көрсетілген. Осылайша, кадрлық әлеуетті 
күшейту және жаңарту докторантураны жаңа бітірген мамандар мен жас оқытушыларды 
тарту есебінен жүзеге асырылады: PhD – Попов В. И., Тұяқбаева А.Ш., Уразбаева Ш., 
Бакеева М.К. 2020 жылы 8D02184 «Кино және ТВ режиссурасы» БББ бойынша 
докторантураға «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының оқытушысы Рамазанова 
Б.К., 2021 жылы - Əлжанов Р.А. түсті. 

ПОҚ үшін 8D02184 «Кино және ТВ режиссурасы» БББ аясында академиялық 
ұтқырлық әлі қарастырылу үстінде, ол Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА деңгейіндегі 
болашақ келісім-шарттарға байланысты. Қашықтан оқыту талаптары виртуалды ұтқырлық 
мүмкіндіктерін ұлғайтып отыр және кафедра осы қызмет түріне дайындықты бастап кетті. 
БББ бойынша оқытуға үздік шетелдік және отандық мамандар тартылуда. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ аясында ПОҚ қоғам өміріне қатысуы 
шығармашыл тұлғаның көкейкесті қажеттілігі болып табылады.  

«Кедергілерді жеңе отырып» фильмінің түсіріліміне докторант, қоюшы-режиссер 
(Академия оқытушысы) Б.К. Рамазанова «Режиссура» БББ 5 курс студенттері Ернар 
Нұрғожаева мен Арайлым Жеткерген түсірілім тобына шақырды. Дәл осы студенттер 
Рүстем Дастанұлының дебюттік фильмінде де жұмыс істеді. 

Білім беру жүйесінде кино және теледидар режиссерлері үлкен рөл атқарады, 
өйткені, теледидар мен медиа кеңістікте таратылатын ашық сабақтар, бейне дәрістерді 
таспаға жазуды осы саланың мамандары жүзеге асырады, олардың көпшілігі 
Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА түлектері. ПОҚ кинематографиялық және басқа да 
өнер саласындағы халықаралық және республикалық конкурстардың, фестивальдердің 
лауреаттары: Байғожина А. М., Манабай Д. К., Азимов С. Ж. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ бойынша ПОҚ туралы мәліметтер 
Академия сайтында орналастырылған, онда профессор-оқытушылар құрамының саны 
туралы жалпы мәліметтер және ПОҚ жеке портфолиосы бар.   

https://cloud.mail.ru/public/oXV8/WpXd32XGQ
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Республикалық және шетелдік көрмелерге қатысу аудиовизуалды саладағы өнер 
идеяларын ілгерілетуге ықпал етеді, жастарды экрандық өнер режиссурасы саласындағы 
білімді игеруге тартады. 

Шәкірттік жолын шығармашылық үрдіске айналдыратын мүмкіндіктерді іздеу, 
суреткердің өз ісіне адалдығы, бар білімін студенттердің бойына сіңіруге ұмтылуы  «шексіз 
әлем» құруға мүмкіндік береді.  8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ бойынша ПОҚ 
білім алушылардың өз шығармашылық әлеуетін еркін білдіру үшін көркемдік кеңістік 
құрудың жоғары миссиясын түсіне отырып, оқытудың жаңа тәсілерін жүзеге асыру үшін, 
мақсатты және күнделікті ізденіс үстінде. 

Аналитикалық бөлім 
ССК сарапшылары ЖОО менеджментінде ББ контекстінде объективті және ашық 

кадрлық саясат болуы керек деп санайды, оның ішінде жұмысқа қабылдау (оның ішінде 
шақырылған оқытушылар құрамы), кадрлардың кәсіби өсуі мен дамуы, бүкіл ұжымның 
кәсіби құзыреттілігін қамтамасыз ету; Сондай-ақ, ББ басшылығы студентке бағдарланған 
оқыту мен оқытуға көшуге байланысты оқытушы рөлінің өзгеруін көрсетуі, педагогикалық 
ұжымның, оның ішінде жас мұғалімдердің кәсіби өсуі мен мансаптық өсуіне 
мүмкіндіктерді қамтамасыз етуі керек . ОП талаптарына сәйкес келетін кәсіби құзыреттілігі 
бар тиісті салалардың мамандарын оқыту, педагогикалық ұжымның кәсіби және тұлғалық 
дамуы үшін ынталандыру тетігінің болуын көрсету және әр мұғалімнің сапа мәдениеті мен 
академиялық адалдықты насихаттауға қатысуын көрсету. 

Сонымен қатар сарапшылар аккредиттелген ББ-нің басшылығына профессорлық-
оқытушылық құрам мен ғылыми-зерттеу жұмысының академиялық ұтқырлық деңгейін 
арттыру қажет екенін атап өтеді. 

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары 
- ЖОО профессор-оқытушылар құрамының сапалық құрамының белгіленген 

біліктілік талаптарына, ЖОО стратегиясына, ББ мақсаттарына сәйкестігін көрсетті. 
– ЖОО үздік шетелдік және отандық оқытушыларды тарта отырып, академиялық 

ұтқырлықты дамытуға баса назар аударғанын көрсетті. 
 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ бойынша ССК ұсыныстары 
- 01.12.2022 жылға дейін профессорлық-оқытушылық құрамның академиялық 

ұтқырлық деңгейін, оның ішінде виртуалды ұтқырлықты арттыру мүмкіндіктерін 
қарастыру, сондай-ақ профессорлық-оқытушылық құрамның кәсіби және тұлғалық 
дамуының тиімді мотивациялық тетіктерін әзірлеу. 

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ «Педагогикалық ұжым» стандартына 

сәйкес 10 критерий ашылған, оның 3-і күшті ұстанымға ие, 7-і қанағаттанарлық 
ұстанымға ие, 0 – жақсартуды ұсынады.  

 
6.8. «Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау жүйелері» 

стандарты 
 ББҰ ББ мақсатына жетуді қамтамасыз ету үшін білім беру ресурстары мен студенттерді 

қолдау қызметтерінің жеткілікті санына кепілдік беруі керек. 
 ББҰ ББ контекстінде студенттердің әртүрлі топтарының қажеттіліктерін ескере отырып, 

материалдық-техникалық ресурстар мен инфрақұрылымның жеткіліктілігін көрсетуі керек (ересек 
адамдар, жұмыс істейтіндер, шетелдік студенттер, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі студенттер). 

 ББ басшылығы студенттердің әртүрлі топтарын қолдау, соның ішінде ақпарат пен кеңес беру 
процедураларының бар екендігін көрсетуі керек. 

 ББ басшылығы ақпараттық ресурстардың ББ ерекшеліктеріне сәйкестігін көрсетуі керек, 
соның ішінде: 
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- технологиялық қамтамасыз ету (мысалы, онлайн оқыту, модельдеу, деректер базасы, 
деректерді талдау бағдарламалары); 

- кітапхана ресурстары, оның ішінде жалпы білім беретін оқу, әдістемелік және ғылыми 
әдебиеттер қорын, қағаз және электронды тасымалдағыштағы негізгі және негізгі пәндер, мерзімді 
басылымдар, ғылыми деректер базасына қолжетімділік; 

- зерттеу, бітіру жұмыстары, диссертация нәтижелерін плагиатқа тексеру; 
- білім беру интернет-ресурстарына қол жеткізу; 
- білім беру ұйымының аумағында WI-FI жұмыс істеуі. 
 ББҰ экономиканың тиісті салаларында қолданылатындарға ұқсас оқу жабдықтарымен және 

бағдарламалық қамтамасыз етумен ББ қамтамасыз етуді жоспарлауды көрсетеді. 
 
Дәлелдемелер ( өзін-өзі бағалау есебінен алынған) 
Сарапшылар 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ-ның мақсаты қазіргі заманғы 

технологиялар мен техниканы пайдалана отырып, көркем туындылардың көрнекі және 
дыбыстық қатарын жасау жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін мамандар даярлаудан 
тұратынын растайды, докторанттардың оқу ортасын, оның ішінде материалдық-
техникалық және ақпараттық ресурстарды және білім алушыларды қолдау қызметтерін 
барлық оқу процесі бойы айқындайды. даярлау бағыттары. Материалдық-техникалық 
ресурстар мен инфрақұрылымның жеткіліктілігі бірқатар факторлар бойынша деректерге 
сүйенеді, олардың ішінде кітапхана ресурстарының барабарлығына сәйкестігі. Сонымен, 
осы бағыт бойынша ҚазҰӨА-дағы ОП үшін. Т. Қ. Жүргенов қағаз және электрондық 
тасығыштарда жалпы білім беретін, базалық және бейіндік пәндер бойынша оқу, 
әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорына ие. 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің Thomson Reuters, Springer, Elsevier 
баспасының Web of Knowledge платформасына Ұлттық лицензия алу туралы шартына 
сәйкес. Кітапхана ағылшын тілінде толық мәтінді әлемдік электрондық ресурстарға тегін 
қол жеткізе алады. 

D028 кино режиссура/ кино режиссурасы/Directing movies мамандығы бойынша оқу, 
оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер нысаны 

(ғылыми-педагогикалық бағыт / научно-педагогическое направление / scientific-
edagogical direction) 

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 2021-2022 жж. жағдай 
бойынша оқу жылы 8d02184 ББ өздігінен есеп беру қосымшасында орналастырылған. 
Мерзімді басылымдар кең ассортиментте ұсынылған. Ғылыми мәліметтер базасына қол 
жеткізу жүйелер арқылы жүзеге асырылады: 

RJOOEK – Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының электрондық оқу 
және ғылыми қорларын біріктіретін Республикалық ғылыми орталық.Оқу орындары 
арасындағы электронды кітапхана: http://rmebrk.kz/ 

Web Analytics Web Science – жарияланымдар мен патенттердегі ғылыми 
жарияланымдар деректері, соның ішінде жарияланымдарға өзара сілтемелерді 
ескеретіндер, дерекқорларды біріктіретін іздеу платформасы: 
http://apps.webofknowledge.com 

Elsevier Publisher Scopus дерекқоры - жарияланымдарға ғылыми сілтемелерді 
бақылау мүмкіндігі бар әмбебап дерекқор: 

 https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
Толық дерекқор, ScienceDirect – Elsevier компаниясының оқытушылар мен 

студенттерге арналған ақпараттық платформасы. ScienceDirect платформасы ғылымның 
барлық салаларын, журналдар мен ғылыми қауымдастықтарды қамтиды, сонымен қатар 
журналдарға қолжетімділікті қамтамасыз етеді: https://www.sciencedirect.com/ 

SpringerLink толықмәтінді дерекқоры электронды өнімдер мен қызметтердің 
ақпараттық нарығында әлемдік көшбасшы болып табылатын Springer компаниясының 
негізгі электрондық ресурсы болып табылады: https://link.springer.com/ 

Жоғары жылдамдықты байланыстың болуы – ЖОО Интернет-арнасының 
жылдамдығы 55/30 және 80/401 құрайды және SuperMicro, ОС Windows server 2012r2, Linux 

http://rmebrk.kz/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.sciencedirect.com/
https://link.springer.com/
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Free BSD серверлік жабдық моделі пандемияға байланысты 2020 жылғы наурызда 
Қашықтан оқытуға қысқа мерзімде шығуға мүмкіндік берді, бұл дыбыс режиссурасы мен 
операторлық өнер бағыты бойынша барлық білім алушыларды қамтуға мүмкіндік берді. 
Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА ақпараттық жүйе – Moodle (модульдік нысаналы-
бағытталған динамикалық оқу ортасы) — дәстүрлі қашықтықтан оқыту курстарын 
ұйымдастыруға, сондай-ақ, күндізгі оқуды қолдауға қолайлы болғанымен, ең алдымен 
оқытушы мен білім алушылар арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыруға бағытталған 
оқытуды басқарудың еркін жүйесі. Moodle қолдана отырып, мұғалім курстар құра алады, 
оларды мәтіндер, көмекші файлдар, презентациялар, сауалнамалар және т.б. түрінде 
мазмұнмен толтыра алады. Moodle пайдалану үшін кез-келген веб-шолғыштың болуы 
жеткілікті, бұл оқу ортасын оқытушы үшін де, студенттер үшін де ыңғайлы етеді. Білім 
алушылардың тапсырмаларды орындау нәтижелері бойынша оқытушы баға қоя алады және 
түсініктемелер бере алады. Осылайша, Moodle оқу материалын жасау және оқу үрдісіне 
қатысушылар арасында интерактивті өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету орталығы болып 
табылады. Moodle – веб-бағдарланған орта. Ол жұмыс істеуі үшін: PHP қолдайтын веб-
сервер (мысалы: Apache2) және дерекқор сервері (MySQL әдепкі бойынша қолданылады) 
қажет. Академияда, сондай-ақ, Академияның оқу және құжат айналымы жүйесінің үрдісін 
кешенді автоматтандыруға мүмкіндік беретін Platonus автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі қолданылады. Жүйеде университеттің барлық нақты оқиғалары мен үрдістерін 
көрсететін орталықтандырылған мәліметтер базасы бар. Бұл екі жүйе бүкіл оқу үрдісі 
бойынша қажетті құжаттаманың бүкіл корпусын біріктіреді және БББ мақсаттарына қол 
жеткізуде барлық қызметтерді, ПОҚ пен білім алушыларды шоғырландыруға ықпал етеді, 
бұл күрделі кезеңде туындайтын сын-тегеуріндеріне қысқа мерзімде ден қоюға мүмкіндік 
береді. Сонымен, кез-келген жағдайда «Экран өнерінің режиссурасы» кафедрасы бірнеше 
минут ішінде сұрауларға жауап алады. 

«Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасында ғылымды білім беру үдерісіне 
интеграциялау үшін жағдайлар жасалған: қызметкерлер мен білім алушылардың ғылыми-
практикалық конференциялар шеңберінде мақалаларды жариялауы кейіннен оқу 
бағдарламаларына енгізіледі. Ғылыми зерттеулер кафедра зертханасының базасында 
жүргізіледі, бұл оқытушылардың ПОƏК-не толық түрде ұсынылған оқу-әдістемелік 
контенттің дамуына ықпал етеді. 

ССК сарапшылары материалдық-техникалық ақпараттық ресурстарды үнемі 
жақсарту білім беру сапасын қамтамасыз етудің факторы болып табылатынын атап өтті. 
Мәселен, «Экран өнерінің режиссурасы» кафедрасы телестудияның материалдық-
техникалық базасын жаңартуға өтінімдерді жүйелі және жүйелі түрде рәсімдейді. Алынған 
тапсырыстарды бірден кафедра мен деканаттың шеберлері мен зертханашылары 
құжаттайды. Практикалық режиссура түсіру және жарықтандыру техникасына, электр 
энергиясына байланысты мамандықтарға жататындықтан, оқыту процесінде негізгі қағидат 
ПОҚ үшін де, сондай-ақ білім алушылар мен персонал үшін де қауіпсіздік техникасының 
талаптары болып табылады. Мәселен, «Кино және ТВ» факультетінің кафедраларында 
барлық мүдделі тараптар қол қойған қауіпсіздік техникасы бойынша келісімдер бар. ҚР 
МСМ «Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ 2019-2022 жылдарға 
арналған ұжымдық шартының 9-тарауына сәйкес жұмыс беруші Мемлекеттік 
стандарттардың, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың 
талаптарына сәйкес келетін жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі жағдайларын қамтамасыз 
етеді. Сондай-ақ Академия ректорымен 26.05.2017 жылғы кеңсе қызметкерлері үшін 
қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық бекітілді. 

Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-да 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы жүзеге 
асыруда қолданылатын инфрақұрылым режиссура өнерінің ерекшелігіне сәйкес келеді. 
Сабақ өтетін барлық аудиториялар теориялық және практикалық пәндер талаптарына 
сәйкес жабдықталған. Осылайша, «Кино және телевидение режиссура» бағыты бойынша 
сабақ өтетін аудиторияға кинотеатр залында үлкен экран, проекциялық және дыбыс 
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шығаратын қондырғылар, терезелердегі қараңғылық, кондиционерлер мен көрермендерге 
арналған орындықтар орнатылған. Білім беру бағдарламаларының барлық бағыттары 
бойынша барлық жабдықтар заманауи техникалық талаптарға сай. 

Жалпы білім беретін, базалық және бейіндеуші пәндер бойынша қағаз және 
электрондық жеткізгіштердегі оқу, әдістемелік, ғылыми, мамандандырылған және көркем-
бағдарланған әдебиет қоры 8D02184 кино және ТВ режиссурасы ББ бойынша Оқу-білім 
беру процесінің қажеттіліктеріне сәйкес келеді.  

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ бойынша диссертациялық жұмыстар 
жеке шығармашылық жобалар болып табылады: «Режиссура» бағыты бойынша дипломның 
практикалық бөлігіне барлық теориялық қосымшалар, авторлық жұмыс болғанына 
қарамастан, плагиатқа қарсы анықтаманы талап етеді. Материалдарға сараптама тікелей 
Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА шығарушы кафедраларында өтеді. «Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушы-профессорлар құрамы мен білім 
алушыларының плагиат жұмыстарын тексеру туралы ережеге» сәйкес, Strike Plagiarism 
компаниясы мен ҚазҰӨА арасында шартқа қол қойған. Ғылыми-зерттеу бағыты бойынша 
жұмыстардың барлық түрлері, сондай-ақ, түлектердің дипломдары мен докторанттардың 
диссертациялары Академия платформасында плагиатқа міндетті тексеруден өтеді. Ережеде 
жазылған академиялық адалдық силлабустар деңгейінде, «Курсты жүргізу және оның 
саясаты» бөлімінде 25% - дан аспайтын мәтін деңгейінде дәйексөзді қатаң шектеумен 
бекітілген. 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ бойынша диссертациялар міндетті 
түрде ҰҒТАО антиплагиатқа тексеру рәсімінен өтеді. 

8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ  іске асыру үшін бейнемонтаж, дыбысты 
компьютерлік өңдеу, компьютерлік анимация, арнайы әсерлерді жасау, 3D-модельдеу 
бойынша сабақтар өткізілетін компьютерлік сыныптардың қажетті саны бар. Отырғызу 
орындарының саны нормативтер мен санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес 
келеді. 

Жалпы білім беретін, базалық және бейіндеуші пәндер бойынша қағаз және 
электрондық жеткізгіштердегі оқу, әдістемелік, ғылыми, мамандандырылған және көркем-
бағдарланған әдебиет қоры 8D02184 кино және ТВ режиссурасы ББ бойынша Оқу-білім 
беру процесінің қажеттіліктеріне сәйкес келеді. 

Пандемия кезінде қашықтықтан оқытуға көшу мүмкіндігі шектеулі студенттердің 
мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтуі мүмкін. Шетелдік студенттердің қажеттіліктері ЭП 
кеңейту мүмкіндіктері ретінде қарастырылады, осыған байланысты «Экран өнері 
режиссура» кафедрасының оқытушылары ағылшын тілі курстарынан өтіп, тілдерді 
жетілдіруді жалғастыруда. 

Режиссерлік экран өнері кафедрасында оқу және жұмыс істеу үшін қолайлы 
жағдайлар ББ жүзеге асыру үшін пайдаланылатын дамыған инфрақұрылымның арқасында 
қамтамасыз етілген. Мәселен, академияда медициналық пункт, асхана заманауи ас үй 
жабдықтарымен жабдықталған. Лабораториялар мен техникалық шеберлер оқытушылар 
мен білімгерлерге жан-жақты көмек көрсетеді. Білімгерлердің, оқытушылардың, 
қызметкерлердің және басқа да мүдделі тұлғалардың инфрақұрылымға қанағаттануы 
сұхбаттар мен сауалнамалар арқылы тексеріледі, оның нәтижелері талданады және қажет 
болған жағдайда тиісті шаралар қабылданады. 

Аналитикалық бөлім 
Тексеру нәтижелері бойынша ССК сарапшылары ББ басшылығы 

инфрақұрылымның, білім беру ресурстарының, оның ішінде материалдық-техникалық 
құралдардың ББ мақсаттарына сәйкестігіне кепілдік беруі, ББ мақсаттарына қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандырылған аудиториялардың, 
зертханалардың және басқа да объектілердің жеткіліктілігін, ақпараттық ресурстардың ББ 
және іске асырылатын ББ, оның ішінде ББ қажеттіліктеріне сәйкестігін көрсетуі тиіс деп 
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санайды. ББ-ға сәйкес білім алушылар мен ПОҚ-ны технологиялық қолдауға (мысалы, 
онлайн-оқыту, модельдеу, Деректер Базасы, деректерді талдау бағдарламалары), сондай-ақ, 
кітапхана ресурстарының, оның ішінде жалпы білім беретін, базалық және бейіндік пәндер 
бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының қағаз және электрондық 
тасығыштарда, мерзімді басылымдарда жеткіліктілігін, ғылыми дерекқорларға қол 
жеткізуді және білім беру Интернет-ресурстарына қол жеткізуді көрсету; 

Сарапшылар ББ басшылығы білім алушының жеке білім беру траекториясы 
бойынша алға жылжуы үшін жағдайлардың бар екенін анық көрсетуі тиіс екенін анықтады. 
Сонымен қатар, комиссия материалдық-техникалық базаны заманауи оқу жабдықтарымен 
және бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықтау жеткіліксіз деп санайды, сондай-ақ 
студенттерге әлеуметтік және материалдық қолдауды күшейтуді ұсынады. 

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ күшті жақтары  
- ҚБ ақпараттық ресурстардың ЖОО мен іске асырылатын ББ қажеттіліктеріне, оның 

ішінде ҒЗЖ нәтижелерін, бітіру жұмыстарын, плагиатқа диссертацияларды сараптау 
бойынша сәйкестігін көрсетті. 

- ЖОО инфрақұрылымның қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді 
 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ бойынша ССК ұсыныстары 
- 01.01.2023 жылға дейін материалдық-техникалық базаны заманауи оқу 

жабдықтарымен және бағдарламалық қамтамасыз етумен толықтыру, сондай-ақ 
студенттерді әлеуметтік және материалдық қамтамасыз етуді күшейту. 

 
Критерийлер бойынша ЕЭК қорытындылары: 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы БББ «Білім беру ресурстары және 

студенттерді қолдау жүйелері» стандартына сәйкес 13 критерий ашылған, оның 2-і 
күшті ұстанымға ие, 10-ы қанағаттанарлық ұстанымға ие, 1-і жақсартуды 
болжайды.  

 
6.9. Қоғамдық ақпарат стандарты 
 ББҰ білім беру бағдарламасы және оның ерекшеліктері туралы сенімді, объективті, өзекті 

ақпаратты жариялауы керек, олар мыналарды қамтуы керек: 
- іске асырылып жатқан білім беру бағдарламасы бойынша күтілетін оқыту нәтижелері; 
- білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін берілетін біліктілік және (немесе) біліктілік; 
- оқытуға, оқуға деген тәсілдер, сондай-ақ бағалау жүйесін (рәсімдерін, әдістері мен нысандарын); 
- өту ұпайлары және студенттерге берілетін оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат; 
- түлектердің жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы ақпарат. 
 ББ басшылығы ақпаратты таратудың әртүрлі тәсілдерін, соның ішінде бұқаралық ақпарат 

құралдарын, жалпы жұртшылықты және мүдделі тұлғаларды ақпараттандыру үшін ақпараттық 
желілерді қамтамасыз етуі керек. 

 Халықты ақпараттандыру елдің ұлттық даму бағдарламаларын, жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру жүйесін қолдау мен түсіндіруді қамтуы тиіс. 

 ББҰ жалпы және білім беру бағдарламалары контекстінде оны сипаттайтын ақпараттың веб-
ресурсында көрініс табуы керек. 

 Маңызды фактор - ПОҚ туралы адекватты және объективті ақпараттың болуы. 
 Маңызды фактор қоғамды ББ шеңберінде серіктестермен ынтымақтастық және өзара 

әрекеттесу туралы ақпараттандыру болып табылады. 
 
Дәлелдемелер ( өзін-өзі бағалау есебінен алынған) 
8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ іске асырудың шарттары мен 

ерекшеліктері туралы жұртшылық пен мүдделі тұлғаларды хабардар ету «Экрандық өнер 
режиссурасы» кафедрасы басшылығының міндеті болып табылады. Ақпаратты БАҚ және 
ақпараттық желілер арқылы тарату білім беру өнімін тұтынушылар арасында білім беру 
бағдарламаларының позициясын нығайтуға ықпал ететін адамдардың ауқымды тобын 
құруға мүмкіндік береді. Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА тиісті қызметтері 
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жұртшылықпен байланысты реттейтін «Баспасөз қызметі туралы ережені» әзірленді. 
Академияның баспасөз қызметі Ережеде белгіленген міндеттерге сәйкес келеді. Негізгі 
міндеттер мыналар:  

- халықты, мемлекеттік билік органдарын, жергілікті өзін-өзі басқаруды, ұйымдар 
мен олардың бірлестіктерін Академияның саясаты мен практикалық қызметінің нәтижелері 
туралы хабардар ету; 

- ашық және әлеуметтік жауапты компания ретінде қоғамдық және іскерлік ортада 
Академия имиджін қалыптастыру және Академияның бірінші тұлғаларының имиджін 
қалыптастыру;                        

- Академия қызметін қажетті ақпараттық, коммуникативтік және талдамалық 
сүйемелдеумен қамтамасыз ету; 

- Академия сайтын дамыту және ақпараттық толықтыру; 
- Академия қызметіне байланысты оқиғаларды БАҚ жариялау үшін ақпараттық 

алаңға талдау жүргізу; 
- қолданыстағы ақпараттық өрісті бағалаудың тиімді құралдарын әзірлеу. 

БББ шеңберіндегі ақпарат дәлдігімен, объективтілігімен және өзектілігімен 
ерекшеленеді. Осылайша, жария етілген оқыту нәтижелері арқылы жұртшылық үшін 
қолжетімді модульдік білім беру бағдарламаларында ел дамуының ұлттық бағдарламалары 
мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесін қолдау және түсіндіру 
сияқты маңызды бағыттар декларацияланады, сондай-ақ, күтілетін оқыту нәтижелерін 
көрсете отырып, іске асырылатын барлық бағдарламалар туралы деректер бар. 
(http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program). Олар, сондай-ақ, Moodle, «Экран 
өнерінің режиссурасы» электронды кафедрасында да қол жетімді. Жарияланған 
материалдар БББ аяқталғаннан кейін берілетін академиялық дәрежені беру мүмкіндігі 
туралы ақпаратты қамтиды. Сондай-ақ, MОБ жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы, 
яғни, түлектер қандай құрылымдарда және қандай позицияларда жұмыс істей алатыны 
туралы ақпарат бар. 

Білім алушыларға ұсынылатын мәліметтер оқытылатын пәндер туралы, оқыту 
нысаны, бағалау рәсімдері, өту баллдары және оқу мүмкіндіктері туралы ақпаратты 
қамтиды. Білім алушылар бұл мәліметтерді силлабустардан ала алады. 

Білім алушылардың, ПОҚ, жұмыс берушілердің және басқа да мүдделі тұлғалардың 
БББ табысты іске асырудағы айқындылық, ашықтық және хабардарлық қағидаты негізгі 
болып табылады. ПОҚ пен білім алушылардың бастамашылығы, тұрақты дамуы және 
өзгеретін жағдайларға бейімделуі – БББ жетістігінің кепілі. Осылайша, ПОҚ пен білім 
алушылардың республикалық және қалалық деңгейдегі іс-шараларға ат салысуы 
жұртшылықты қатысушылардың білім деңгейі мен құзыреттіліктері туралы көрнекі түрде 
хабардар етуге мүмкіндік береді. Мысалы, жыл сайын ректордың қоғам алдында БАҚ-та 
жарияланатын есебі өтеді, онда Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА қызметі мен 
Академияның барлық БББ туралы айтылады. Білім алушылар, ПОҚ және мүдделі 
тараптардан  сұхбат алу және сауалнама жүргізуді де ақпарат ресурсы ретінде есептеуге 
болады.  

ҚазҰӨА сайтында жылдық қаржыландыру жоспары орналастырылған. 
Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА РММ болып табылады, сол себепті академияда ҚЕАҚ-
дай аудиттелген есеп болмайды. 

8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ ПОҚ туралы объективті дерек білім 
алушылар мен барлық мүдделі тұлғаларды «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының 
кәсіби және педагогикалық мәртебесі туралы хабардар ететін маңызды фактор болып 
табылады. Оқытушылар портфолиосы профессорлық-оқытушылық құрамның сапасы 
туралы толық және пара-пар түсінік береді.  Портфолио электронды кафедрада орналасқан. 

http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program
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Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының қызметі туралы 
жұртшылықты ақпараттандырудың негізгі көзі – академияның сайты (www.kaznai.edu.kz). 
 БББ шеңберіндегі серіктестермен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл ҚазҰӨА 
сайтында да ашық қолжетімді. Ғылыми, консалтингтік ұйымдарды, бизнес әріптестер мен 
білім беру ұйымдарын хабардар ету кәсіби, шығармашылық, әлеуметтік коммуникацияның 
маңызды факторы болып табылады. БББ дамыту жоспарында стратегиялық серіктестер 
анықталды: «Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ, «Қазақстан» РТРК, Қазмедиа 
орталығы. Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА қызметі мен БББ жүзеге асырылуын сыртқы 
бағалау ҚазҰӨА сайтында орналастырылады (www.kaznai.edu.kz). Сыртқы бағалау 
рәсімдерінің нәтижелері бойынша ақпарат пен ресурстарға сілтемелер барлық мүдделі 
тараптар үшін қол жетімді, бұл қоғамның ауқымды топтарымен тығыз және нәтижелі 
байланыс орнатуға көмектеседі.  Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА сайты Академия 
жанында құрылған және қызмет ететін академия басшылығы, факультеттер, құрылымдық 
бөлімшелер мен кафедралар, колледж және мектеп-интернат туралы толық ақпаратты 
көрсетеді. Сайтта Академияның материалдық-техникалық базасы, фотогалерея туралы 
ақпарат бар. «Жаңалықтар» бөлімінде аккредиттелген 8D02184 – «Кино және ТВ 
режиссурасы» БББ аясындағы студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және 
ПОҚ шығармашылық, мәдени, қоғамдық қызметі туралы өзекті ақпарат жарияланады. 

Сайттағы ақпарат үнемі жаңартылып отырады. Сайт құрылымдық бөлімшелер мен 
кафедралар, оқытушылар туралы ақпаратты көрсетеді. «Білім алушылар» беті бакалавриат, 
магистратура бағдарламалары, мамандықтар туралы ақпаратты, мамандық құзыреттерінің 
сипаттамасын, сондай-ақ, қабылдау, ауыстыру және қалпына келтіру шарттарымен 
таныстырады. 

«Білім алушылар» блогы талапкерлерге қажетті барлық ақпаратты үш тілде 
таратады. Мұнда Академияда жүзеге асырылатын бакалавриат, магистратура БББ бойынша 
ақпарат орналастырылған. Əрбір білім беру бағдарламасы бойынша БББ мен 
маманданудың сипаттамасы, оқыту нәтижесінде берілетін академиялық дәреже, қандай да 
бір мамандыққа түсу кезінде тапсырылатын пәндердің тізбесі, оқыту түрі мен мерзімдері, 
күтілетін нәтижелер, болашақ мамандар қызметінің нақты салаларын көрсете отырып, 
мансаптық мүмкіндіктер көрсетілген. Академиялық саясат Академия сайтында 
орналастырылған және еркін қол жетімді, онда оқу үрдісін реттейтін барлық рәсімдер мен 
ережелер сипатталған. Сондай-ақ, «Білім алушылар» бөлімінде «Platonus» электрондық 
порталы ұсынылған, онда жұмыс берушілер өзекті бос жұмыс орындарын тіркеп, 
Академиядағы түлектер мен білім алушылардың түйіндемелерін қарай алады.  

Оқудың барлық кезеңдерін реттейтін ережелер ҚР МСМ «Т.Қ.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ Ғылыми кеңесі 2020 жылғы «27» тамызда №1 
шешімімен бекіткен «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясының 
академиялық саясаты» құжатында әзірленген және бекітілген, сондай-ақ, бұл құжатты 
сайттан да оқуға болады (www.kaznai.edu.kz). 

ҚазҰӨА БББ ерекшелігі туралы, соның ішінде, оның мақсаттары, оқыту нәтижелері, 
берілетін біліктілік, білім беру үрдісі, оқыту, бағалау, ауыстыру баллдары, оқу 
мүмкіндіктері және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы ақпарат береді. 

Факультеттер бөлімінде факультеттер мен кафедралардың қызметі туралы ақпарат 
ұсынылған.  

Сайттың «Кафедралар» бөлімінде білім беру бағдарламаларының ерекшелігі, БББ 
деңгейлерінің сипаттамасы, БББ мақсаттары, берілетін біліктіліктер, қалыптастырылатын 
құзыреттер, оқытудан күтілетін нәтижелері, түлектің кәсіби қызметінің сипаттамасы және 
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т.б. туралы өзекті ақпарат берілген. (https://kaznai.kz/ru/krkemsuret-kafedrasyny-blm-beru-
badarlamalary).  

Академияның барлық қызметі мен оқиғалары БАҚ-та және Т.Қ. Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА сайтының тиісті айдарларында көрініс табады. Академияның Facebook, Vkontakte, 
Instagram, youtube (және т.б., онда ЖОО-да болатын оқиғалар туралы ақпарат жарияланып, 
олардың өткізілуі көрсетіледі) әлеуметтік желілерінде парақшалары бар. 

Ақпаратты тарату жөніндегі келісім және рұқсат хат алмасу ішкі құжат айналымы 
бағдарламасы, электрондық пошта арқылы қол қою немесе хат алысу, я болмаса, ақпаратты 
болжамды орналастыру макеттерінде жауапты адамдардың қол қоюы арқылы жүзеге 
асырылады. 8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» БББ және берілетін біліктілік туралы 
ақпарат жоғарыда аталған дереккөздерде қолжетімді. 

 Академия Алматы қаласының әкімдігімен тығыз байланыста, сондай-ақ, әкімдік 
өкілдері Академияға тұрақты түрде барады, ПОҚ және білім алушылармен кездеседі, ашық 
сабақтарға қатысады. 

Ректор блогы білім алушылармен және олардың ата-аналарымен, қызметкерлермен, 
ПОҚ, жұмыс берушілермен, жұртшылық өкілдерімен кері байланыс жасауға мүмкіндік 
береді. Барлық мүдделі тұлғалардың ректордың қабылдауына жазылу мүмкіндігі бар. 
Жұмыс сұрақтарымен проректорларға және бөлімше басшыларына жұмыс режимінде 
алдын ала жазылусыз жүгінуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар, кез-келген адам ректорға 
жеке жүгінуге мүмкіндігі бар. Ректордың жеке қабылдауы аптасына бір рет өткізіледі.  

Білім алушылардың ата-аналары, ПОҚ және Академия қызметкерлері өз 
шағымдарын, тілектері мен идеяларын Факультеттің оқу-әдістемелік бюросына (ФОƏБ) 
жіберуге мүмкіндігі бар. Академия сайтында виртуалды шағымдарды орналастыруға 
болады. 

БББ басшылығы туындаған шағымдар мен ұсыныстарды қадағалайды және қысқа 
мерзімде жағдайды қалыпқа келтіруге әкелетін тиісті шараларды қабылдайды. Сондай-ақ, 
ПОҚ пен білім алушылар ақпараттық желілерде өздерінің ғылыми мақалаларын, 
әдістемелік әзірлемелерін, фильмдерін, фотосуреттерін, эсселерін және басқа да 
шығармашылық материалдарын орналастырады. 8D02184 – «Кино және ТВ режиссурасы» 
БББ білім алушыларының ақпараттық қоғамдастықтары академияда өткізілетін іс-шаралар 
туралы жұртшылықты үнемі хабардар етеді: студенттер мен түлектердің фильмдерін көру 
және талқылау, жеке фотокөрмелер, фестивальдер мен түрлі жанрдағы конкурстарды өткізу 
туралы, курстастардың, ПОҚ және т.б. жұмыстары туралы пікірлерін білдіреді.   

Сайттың «Кафедралар» бөлімінде кафедралардың профессорлық-оқытушылық 
құрамы, дайындық бағыттары, білім беру бағдарламалары туралы деректер бар, онда 
оқытушылардың дербес деректері: ғылыми дәрежесі, атағы, академиялық және 
практикалық тәжірибесі, оқытатын пәндері, шығармашылық, ғылыми-зерттеу және 
инновациялық қызметі, жарияланымдары мен байланыс деректері көрсетіледі.  

Білім алушыларға берілетін оқыту, бағалау рәсімдері, оқуға түсу баллдары мен оқу 
мүмкіндіктері туралы мәліметтер Академия сайтының «Нормативті актілер» деген 
тарауында орналастырылған Академиялық саясат, Білім алушылардың білімін бағалаудың 
баллдық-рейтингтік жүйесі туралы ереже, магистратура туралы ереже, оқытудың кредиттік 
технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру туралы ережеде көрсетілген.   

Сайттың «Диссертациялық кеңес» тарауында кеңес қызметінің нәтижелері туралы 
ақпарат беріліп, докторанттардың диссертациялары орналастырылған. «Ғылыми 
редакциялық бөлім» тарауында бөлім қызметі бойынша ақпарат орналастырылған: іс-
шаралар жоспары, ереже, академияның конференция материалдарының жинақтары, оқу 
үрдісіне ҒЗЖ енгізу нәтижелері және т.б.  

Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА қызметі мен 8D02184 – «Кино және ТВ 
режиссурасы» БББ сыртқы бағалау стендте және әлеуметтік желілерде орналастырылады. 
Сыртқы бағалау рәсімдерінің нәтижелері бойынша ақпарат пен ресурстарға сілтемелер 
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барлық мүдделі тараптар үшін қол жетімді, бұл қоғамның қалың топтарымен тығыз және 
нәтижелі байланыс орнатуға көмектеседі.  

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының қызметі келесідей 
хабарланады: 

 - Академияның ресми интернет-ресурсы https://kaznai.kz/ru/; 
- жаңалықтар, шығармашылық қызмет және түрлі іс-шаралар Академия сайтының 

басты бетінде;  
- электрондық кітапханаға кіру рұқсаты бар кітапханалық интернет-ресурс қол 

жеткізу режимі: http://elib.kaznai.kz/. кіру Platonus жүйесіндегі есептік жазба және пароль 
арқылы жүзеге асырылады;  

- жалпыға қолжетімді сыртқы ресурстар (мысалы, Республикалық жоғары оқу 
орындары арасындағы электрондық кітапхана, қолжетімділік режимі: http://rmebrk.kz/);  

- қашықтан оқыту және Moodle ақпараттық жүйесі; 
- Instagram, Facebook, Twitter, Youtube әлеуметтік желілері; 
 - республикалық, облыстық және қалалық/кәсіподақ БАҚ беттерінде 

жарияланымдар және т.б. 
Жыл сайын кәсіптік бағдар беру аясында академияның профессорлық-оқытушылық 

құрамы кафедраның ОП туралы ақпарат тарату мақсатында жоғары курс студенттерімен 
кездесіп, қалалық және республикалық іс-шараларға, ашық есік күндері мен бос жұмыс 
орындары жәрмеңкелеріне қатысады. Академияның оқу бағдарламасы туралы ақпаратты 
насихаттау және тарату сонымен қатар профессорлық-оқытушылық құрам мен шетелде 
ғылыми тағылымдамадан өтуге баратын студенттер арқылы жүзеге асырылады. ҚазҰӨА 
ресми сайтында орналастырылған ақпарат Академия туралы ақпараттық буклеттер 
дайындауда және серіктестермен және жұмыс берушілермен өзара әрекеттесу кезінде 
қабылдау науқанында қолданылады.  

Академияның ресми сайтында қаржы, Мемлекеттік сатып алу, бухгалтерия бойынша 
құжаттар туралы есеп жарияланады, мысалы:  

- Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның 2019-2020 оқу жылы ақылы білім 
алушылардың оқу төлем ақысы туралы қаулы;  

-  2020 ж. міндеттемелер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың 
бекітілген жеке жоспары және т.б.  

Академияның іскерлік байланыстары ірі шетелдік жоғары оқу орындарымен, 
жекелеген ғалымдармен және қайраткерлермен, шет елдердің және Қазақстан 
Республикасының елшілік ұйымдарымен халықаралық ынтымақтастыққа; сондай-ақ, 
Қазақстанның ірі тұлғаларымен, ғылым, білім, өнер және саясат қайраткерлерімен 
ынтымақтастыққа негізделеді. Əрбір іскерлік әріптестік кешенді тәсіл тұрғысынан 
қарастырылады: қызметтің барлық бағыттары бойынша халықаралық байланыстарды 
жолға қою; тұлғалар мен үздік кадрларды іздеу; тәжірибе алмасу; кадрларды тәрбиелеудегі 
толеранттылық қағидатын насихаттау. Іскерлік байланыстарға ынтымақтастықты іске 
асырудың барлық түрлерін жатқызуға болады: шарттар жасасудан бастап, бірлескен іс-
шаралар мен білім беру жобаларын өткізуге дейін.  

Академия сайтында академияның серіктес ЖОО туралы ақпарат бар. Жасалған 
шарттарға сәйкес, білім алушылар академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша визалық 
қолдау көрсетілетін жетекші аккредиттелген шетелдік білім беру ұйымдарында оқуға 
мүмкіндігі бар. Академияның сертификат ISO 37001:2016 бар. 

ҚазҰӨА мен білім беру бағдарламаларының халықаралық және республикалық 
рейтингтерге қатысуы «Рейтингтер» тарауында көрсетеді. 

ҚазҰАА және білім беру бағдарламаларының халықаралық және республикалық 
рейтингтерге қатысуы « Рейтингтер » бөлімінде көрсетілген. 

ЖЖОКБҰ-ның сыртқы бағалаудан өтуі туралы ақпарат серіктестермен және жұмыс 
берушілермен өзара іс-қимыл кезінде академия туралы ақпараттық буклеттерді дайындау 
барысында қолданылады. 
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https://kaznai.kz/category/about/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/
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Сондай-ақ жұртшылықты қызметтің қол жеткізілген нәтижелері туралы хабардар 
ету мақсатында кең оқырман қауымға, оның ішінде білім алушыларға, ПОҚ-қа және 
қызметкерлерге, түлектерге, іскер серіктестерге және болашақ ұрпаққа арналған 
академияның мерейтойлық кітаптары шығарылады, олар өз өңірі мен елінің дамуына одан 
әрі үлес қосады. 

Жұртшылықты хабардар ету рәсімі жоғары білімнің еуропалық кеңістігінің 
ұсынымдарына сәйкес келетін оқытудың, оқытудың, бағалау рәсімдерінің, қабылдаудың 
жалпы шарттарының мақсаттары мен күтілетін негізгі нәтижелері, об іске асыратын 
ҚазҰӨА қызметі туралы ақпаратты ұсынуға негізделеді. 

Аналитикалық бөлім 
Сарапшылар тиімді басқару үшін ББ басшылығына жарияланатын ақпарат дәл, 

объективті, өзекті болып табылатындығын және білім беру бағдарламасы шеңберіндегі 
ЖОО қызметінің барлық бағыттарын көрсететінін атап өткен жөн. Жұртшылықты хабардар 
ету ел дамуының ұлттық бағдарламалары мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру жүйесін қолдауды және түсіндіруді көздеуге тиіс. ББ басшылығы ақпаратты 
таратудың түрлі тәсілдерін (оның ішінде БАҚ, веб-ресурстар, ақпараттық желілер және т.б.) 
кең жұртшылықты және мүдделі тұлғаларды ақпараттандыру үшін және білім беру 
бағдарламасы туралы ақпарат академиялық ұтқырлық бағдарламалары туралы және 
серіктес жоғары оқу орындарымен, жұмыс берушілермен ынтымақтастықтың басқа да 
нысандары туралы ақпаратты пайдалануы тиіс. Сондай-ақ, білім алушылардың жеке және 
кәсіби құзыреттерін дамыту және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы ақпарат. 
Əріптестермен, оның ішінде ғылыми/консалтингтік ұйымдармен, бизнес әріптестермен, 
әлеуметтік әріптестермен және білім беру ұйымдарымен ынтымақтастық және өзара іс-
қимыл туралы ақпаратты орналастыру. 

Оның орнына, ССК сарапшылары 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы білім беру 
бағдарламасы туралы ақпарат білім беру қызметтері нарығында (өңірлік, ұлттық және 
халықаралық деңгейлерде) ББ жайғасымын көрсететін деректерді қамтуы тиіс, яғни білім 
беру қызметтерін көрсетудің ішкі және халықаралық нарығында ББ жайғасымын 
жандандыру қажет деп санайды. 

 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары 
- Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат объективті, өзекті және мыналарды 

қамтиды: ББ мақсатты мен жоспарланған нәтижелерді, берілетін біліктілікті. 
 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ бойынша ССК ұсыныстары 
- Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат білім беру қызметтері нарығында 

(аймақтық, ұлттық және халықаралық деңгейде) ББ позициясын көрсететін деректерді 
қамтуы керек, яғни, білім беру қызметтерін көрсетудің ішкі және халықаралық нарығында 
ББ позициясын күшейту қажет. Соңғы мерзім 2022 жылдың 1 қыркүйегі. 

 
Критерийлер бойынша ССК қорытындылары: 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ «Халықты ақпараттандыру» 

стандартына сәйкес Кино және телережиссура 12 критерий ашылған, оның 1-і 
мықты ұстанымға, 10-ы қанағаттанарлық ұстанымға, 1-еуі жақсартуды болжайды.  

 
 
(VII) ӘР СТАНДАРТ ҮШІН КҮШТІ ЖАҚТАР/ҮЗДІК 

ПРАКТИКАҒА ШОЛУ 
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«Білім беру бағдарламасын басқару» стандарты 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
- ББ басшылығы білім менеджменті бағдарламалары бойынша жүйелі түрде оқудан 

өтеді. 
 
 
Ақпаратты басқару және есеп беру стандарты 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
- анықталмаған. 
 
 
«Білім беру бағдарламасын әзірлеу және бекіту» стандарты 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
- анықталмаған. 
 
 
«Білім беру бағдарламаларының үздіксіз мониторингі және кезеңдік бағалау» 

стандарты 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
-ББ мониторингі мен мерзімдік бағалауы: оқу жүктемесін, оқу үлгерімін және 

студенттердің бітіруін, сонымен қатар студенттерді бағалау процедураларының тиімділігін 
кешенді түрде қарастырады. 

 
Оқушыға бағытталған оқыту, оқыту және бағалау стандарты 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
– Педагогикалық ұжым оқу нәтижелерін бағалаудың заманауи әдістерін жетік 

меңгерген және осы саладағы біліктіліктерін үнемі арттырып отырады. 
 
Стандартты «Студенттер» 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
- анықталған жоқ. 
 
 
Стандарт «Педагогикалық ұжым» 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
- ЖОО ПОҚ сапалық құрамының белгіленген біліктілік талаптарына, ЖОО 

стратегиясына, ББ мақсаттарына сәйкестігін көрсетті. 
- ЖОО академиялық ұтқырлықты дамытуға, үздік шетелдік және отандық 

оқытушыларды тартуға бағытталған қызмет түрлерін көрсетті. 
 
 
«Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау жүйелері» стандарты 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
OO ақпараттық ресурстардың ЖОО қажеттіліктеріне сәйкестігін және жүргізіліп 

жатқан ББ, соның ішінде ғылыми-зерттеу жұмыстарының, дипломдық жұмыстардың, 
диссертациялардың плагиаттың нәтижелерін сараптауды көрсетті. 

– ЖОО инфрақұрылымның қауіпсіздік талаптарына сай болуын қамтамасыз етеді. 
 
 
Қоғамдық ақпарат стандарты 
8D02184 Кино және ТВ режиссурасы ББ күшті жақтары/үздік тәжірибе 
- Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат объективті, өзекті және мыналарды 
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қамтиды: ББ мақсаты мен жоспарланған нәтижелері, берілетін біліктілік. 
 
 (VIII) САПАНЫ ЖАҚСАРТУ ҮШІН ҰСЫНЫСТАРҒА ШОЛУ 
 
«Білім беру бағдарламасын басқару» стандарты 

 
- Аккредиттелетін ББ басшылығы ББ дамыту жоспарын қалыптастыруға мүдделі 

тұлғалар топтарының, оның ішінде жұмыс берушілердің, білім алушылар мен ПОҚ 
өкілдерінің қатысуын тұрақты қамтамасыз етсін; 

- ББ басшылығы тұрақты негізде тәуекелдерді алдын ала басқару жөніндегі 
жұмысты күшейтсін; 

- Академия басшылығы 2023 жылдың 1 қыркүйегіне дейін ББ аясында 
инновацияларды басқару процедурасын, оның ішінде инновациялық ұсыныстарды талдау 
және енгізуді күшейтсін; 

- Академия басшылығына 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап Қазақстан 
Республикасының мемлекеттiк тiлiнде де, орыс және ағылшын тiлдерiнде де оқытуға тең 
мүмкiндiктер беруді қамтамасыз етсін - кемiнде 40%. 

 
 
Ақпаратты басқару және есеп беру стандарты 
- ЖОО студенттерді, қызметкерлерді және профессорлық-оқытушылар құрамын 

ақпаратты жинау және талдау, сондай-ақ олардың негізінде шешімдер қабылдау 
процестеріне жүйелі түрде тартуы керек; 

- ББ басшылығы контингентті қалыптастыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеп, 
оны 2023 жылдың 1 қыркүйегіне дейін жүзеге асыруға кіріссін. 

 
 
«Білім беру бағдарламасын әзірлеу және бекіту» стандарты 
- ББ басшылығы 12.01.2024 жылға дейін бірлескен (лар) және/немесе екі дипломды 

әзірлеуді қамтамасыз етуі керек; 
- ББ басшылығына жыл сайын еңбек нарығындағы өзгерістерге мониторинг жүргізу, 

ББ құрылымы мен мазмұнына өзгерістер мен толықтырулар уақтылы енгізу керек. 
 
«Білім беру бағдарламаларының үздіксіз мониторингі және кезеңдік бағалау» 

стандарты 
- ББ басшылығына ББ өзгерістері туралы мәліметтерді уақтылы жариялау, мүдделі 

тұлғаларды ББ шеңберінде жоспарланған немесе қабылданған кез келген іс-қимылдар 
туралы хабардар ету; 

- ББ басшылығына әлеуетті жұмыс берушілерді тарта отырып және олардың 
ұсыныстарын ескере отырып, ЭПК 06.2023 ж. дейінгі мерзімде жаңарту. 

 
Оқушыға бағытталған оқыту, оқыту және бағалау стандарты 
- Академия басшылығы мұқтаж студенттерді жатақханада тұратын орындармен 

100% қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастыруы керек. 
 
Стандартты «Студенттер» 
- ЖОО басшылығы 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін Түлектер қауымдастығын 

Академия үдерістеріне қосу бойынша Жұмыс жоспарын әзірлесін және бекітсін. 
 
Стандарт «Педагогикалық ұжым» 
- 01.12.2022 жылға дейін профессорлық-оқытушылық құрамның академиялық 

ұтқырлық деңгейін, оның ішінде виртуалды ұтқырлықты арттыру мүмкіндіктерін 



 
 

49 
 

қарастыру, сондай-ақ профессорлық-оқытушылық құрамның кәсіби және тұлғалық 
дамуының тиімді мотивациялық тетіктерін әзірлеу. 

 
«Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау жүйелері» стандарты  
- 01.01.2023 жылға дейін материалдық-техникалық базаны заманауи оқу 

жабдықтарымен және бағдарламалық қамтамасыз етумен толықтыру, сондай-ақ 
студенттерді әлеуметтік және материалдық қамтамасыз етуді күшейту. 

 
Қоғамдық ақпарат стандарты 

- Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат білім беру қызметтері нарығында (аймақтық, 
ұлттық және халықаралық деңгейде) ББ позициясын көрсететін деректерді қамтуы 
керек, яғни, білім беру қызметтерін көрсетудің ішкі және халықаралық нарығында ББ 
позициясын күшейту қажет. Соңғы мерзім 2022 жылдың 1 қыркүйегі. 

 
(IX) БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫН ДАМЫТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАРҒА 

ШОЛУ 
Жоқ. 
 
 ( X ) АКРЕДИТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСКЕ ҰСЫНЫС  
 
Сыртқы сараптау комиссиясы аккредиттеу Кеңесіне  «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ 

ұлттық өнер академиясы» РММ 8D02184 кино және ТВ режиссурасы білім беру 
бағдарламасын 5 (бес) жыл мерзімге аккредиттеуді ұсыну туралы бірауыздан шешім 
қабылдады. 

 
 
 
 
 
Қосымша 1. Бағалау кестесі «МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ПРОФИЛЬДІҢ 

ПАРАМЕТРЛЕРІ» 
 
ҚР МКС «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» 

Республикалық мемлекеттік мекемесінің 8D02184 Кино және ТВ режиссурасы білім 
беру бағдарламасының сапасын бағалау жөніндегі сыртқы сараптау комиссиясының 
қорытындысы 

 
 

Қ/с қ/с Бағалау критерийлері Позиция 
параметрлері 

кү
ш

ті
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«Білім беру бағдарламасын басқару» стандарты 

    

1 1.  ЖОО әртүрлі мүдделі тараптарды кеңінен тарта 
отырып, сыртқы және ішкі факторларды талдау 

+    
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негізінде ББ мақсаты мен даму стратегиясын әзірлеуді 
көрсетуі керек. 

2 2.  Сапаны қамтамасыз ету саясаты зерттеу, оқыту және 
оқу арасындағы байланысты көрсетуі керек 

+    

3 3.  ЖОО сапаны қамтамасыз ету мәдениетінің дамуын 
көрсетеді 

+    

4 4.  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі міндеттеме 
мердігерлер мен серіктестер орындайтын кез келген 
қызметке (аутсорсингке), оның ішінде бірлескен/қос 
дипломды білім беру мен академиялық ұтқырлықты 
енгізуге қатысты болуы керек. 

 +   

5 5.  ББ басшылығы білім алушылардың, мемлекеттің, 
жұмыс берушілердің және басқа да мүдделі 
тұлғалардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға оның 
жұмыс істеуін, ЖОО-ның нақты жайғасымын және 
оның қызметінің бағытын талдау негізінде ББ-ны 
дамыту жоспарын әзірлеудің ашықтығын қамтамасыз 
етеді 

 +   

6 6.  ББ басшылығы ББ дамыту жоспарын қалыптастыру 
және тұрақты қайта қарау тетіктерінің жұмыс істеуін 
және оны іске асыру мониторингін, оқыту мақсаттарына 
қол жеткізуді бағалауды, білім алушылардың, жұмыс 
берушілер мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкестігін, 
ББ тұрақты жақсартуға бағытталған шешімдер 
қабылдауды көрсетеді 

 +   

7 7.  ББ басшылығы ББ дамыту жоспарын қалыптастыруға 
мүдделі тұлғалар топтарының өкілдерін, оның ішінде 
жұмыс берушілерді, білім алушылар мен ОПҚ өкілдерін 
тартуы тиіс 

    

8 8.  ББ басшылығы ББ даму жоспарының даралығы мен 
бірегейлігін, оның ұлттық даму басымдықтарымен және 
білім беру ұйымының даму стратегиясымен 
келісетіндігін көрсетуі тиіс 

 +   

9 9.  ЖОО ББ шеңберінде бизнес-процестерге 
жауаптылардың нақты айқындамасын, персоналдың 
лауазымдық міндеттерін бөлуді, алқалық органдар 
функцияларының аражігін ажыратуды көрсетуі тиіс 

+    

10 10.  ББ басшылығы ББ әзірлеуге және басқаруға қатысатын 
барлық тұлғалардың қызметін үйлестіруді және оның 
үздіксіз іске асырылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ 
бұл процеске барлық мүдделі тұлғаларды тартады 

 +   

11 11.  ББ басшылығы менеджмент жүйесінің ашықтығын, 
ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс істеуін, 
оның ішінде оны жобалауды, басқаруды және 
мониторингті және тиісті шешімдерді қабылдауды 
қамтамасыз етуі керек. 

 +   

12 12.  ББ басшылығы тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыруы 
керек 

    

13 13.  ББ басшылығы мүдделі тұлғалардың (жұмыс 
берушілер, оқытушылар құрамы, студенттер) 
өкілдерінің білім беру бағдарламасының алқалы 

 +   
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басқару органдарына қатысуын, сондай-ақ білім беру 
бағдарламасын басқару бойынша шешімдер қабылдау 
кезінде олардың өкілділігін қамтамасыз етуі тиіс. 

14 14.  ЖОО ББ аясында инновациялық менеджментті 
көрсетуі керек, оның ішінде инновациялық 
ұсыныстарды талдау және енгізу 

    

15 15.  ББ басшылығы білім алушылар, ПОҚ, жұмыс 
берушілер және басқа да мүдделі тұлғалар үшін өзінің 
ашықтығы мен қолжетімділігін көрсетуі тиіс 

 +   

16 16.  ББ басшылығы білім беру менеджменті 
бағдарламалары бойынша оқудан өткенін растайды 

+    

17 17.  ББ басшылығы келесі процедураға дайындық кезінде 
соңғы сыртқы сапаны қамтамасыз ету процедурасынан 
бері қол жеткізілген прогрестің ескерілуін қамтамасыз 
етуге ұмтылуы керек. 

 +   

Стандарт бойынша жалпы 5 9   
«Ақпаратты басқару және есептілік» стандарты     
18 1.  ЖОО қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар мен бағдарламалық құралдар негізінде 
ақпаратты жинау, талдау және басқару жүйесінің 
жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс 

 +   

19 2.  ББ басшылығы сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесін 
жақсарту үшін өңделген, барабар ақпаратты жүйелі 
пайдалануды көрсетеді 

 +   

жиы
рма 

3.  ББ басшылығы ББ шеңберіндегі барлық құрылымдық 
бөлімшелер мен кафедралардың қызметін көрсететін, 
олардың нәтижелілігін бағалауды қамтитын есептілік 
жүйесінің болуын көрсетеді 

 +   

21 4.  ЖОО ББ басқаруды, алқалы органдар мен құрылымдық 
бөлімшелердің, жоғары басшылықтың қызметін 
бағалаудың кезеңділігін, нысандары мен әдістерін 
айқындауы тиіс 

 +   

22 5.  ЖОО ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету, оның ішінде 
ақпаратты талдаудың және деректерді ұсынудың 
дұрыстығы мен уақтылығына жауапты адамдарды 
айқындау тетігін көрсетуге тиіс 

 +   

23 6.  ЖОО ақпаратты жинау және талдау, сондай-ақ 
олардың негізінде шешімдер қабылдау процестеріне 
білім алушыларды, қызметкерлерді және ОПҚ-ны 
тартуды көрсетеді 

  +  

24 7.  ББ басшылығы білім алушылармен, қызметкерлермен 
және басқа да мүдделі тұлғалармен коммуникация, 
оның ішінде жанжалдарды шешу тетіктерінің бар екенін 
көрсетуі тиіс 

 +   

25 8.  ЖОО ББ шеңберінде білім алушылардың, ПОҚ және 
персоналдың қажеттіліктерін қанағаттандыру 
дәрежесін өлшеуді қамтамасыз етуі және анықталған 
кемшіліктерді жоюдың дәлелдерін көрсетуі тиіс 

 +   

26 9.  ЖОО ББ бөлінісінде қызметтің нәтижелілігі мен 
тиімділігін бағалауы тиіс 

 +   
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  ББ шеңберінде ЖОО жинайтын және талдаған 
ақпарат мыналарды ескеруі керек: 

    

27 10 тиімділіктің негізгі көрсеткіштері  +   
28 11 нысандар мен түрлер бөлінісінде білім алушылар 

контингентінің серпіні 
 +   

29 12 үлгерім деңгейі, студенттердің жетістіктері және 
оқудан шығару 

 +   

30 13 білім алушылардың ББ іске асыруына және ЖОО-да 
оқыту сапасына қанағаттануы 

 +   

31 14 білім алушылар үшін білім беру ресурстары мен қолдау 
жүйелерінің қолжетімділігі 

 +   

32 15 түлектердің жұмысқа орналасуы және мансаптық өсуі  +   
33 16 Білім алушылар, ПОҚ және персонал дербес деректерді 

өңдеуге өз келісімін құжатпен растауы тиіс 
+    

34 17 ББ басшылығы тиісті ғылым салаларында қажетті 
ақпаратпен қамтамасыз етуге жәрдемдесуі тиіс 

 +   

Стандарт бойынша жалпы 1 15 1  
«Білім беру бағдарламасын әзірлеу және бекіту» стандарты     

35 1.  ЖОО ББ әзірлеудің құжатталған рәсімінің болуын және 
оның институционалдық деңгейде бекітілуін көрсетуі 
тиіс 

+    

36 2.  ЖОО әзірленген ББ-ның белгіленген мақсаттарға және 
жоспарланған оқыту нәтижелеріне сәйкестігін көрсетуі 
тиіс 

+    

37 3.  ББ басшылығы пәндер мен кәсіби практикалардың 
оқыту нәтижелерін қалыптастыруға әсерін анықтауы тиіс 

  
+ 

  

38 4.  ЖОО Оқыту нәтижелері мен жеке қасиеттерін 
сипаттайтын ББ түлегі моделінің бар екендігін көрсетеді 

 +   

39 5.  ББ аяқталғаннан кейін берілетін біліктілік НСК, QF-
EHEA белгілі бір деңгейіне нақты анықталуы, 
түсіндірілуі және сәйкес келуі тиіс 

+    

40 6.  ББ басшылығы ECTS-ке негізделген бағдарламаның 
модульдік құрылымын көрсетуі, ББ мазмұны 
құрылымының әрбір түлектің жоспарланған оқыту 
нәтижелеріне қол жеткізуге бағдарлана отырып, 
қойылған мақсаттарға сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс 

+    

41 7.  ББ басшылығы оқу пәндері мазмұны мен оқыту 
нәтижелерінің бір-біріне және оқыту деңгейіне 
(бакалавриат, магистратура, докторантура)сәйкестігін 
қамтамасыз етуі тиіс. 

+    

42 8.  ББ басшылығы ББ сыртқы сараптамаларын жүргізуді 
көрсетуі тиіс 

 +   

43 9.  ББ басшылығы білім алушылардың, ПОҚ және басқа да 
стейкхолдерлердің ББ әзірлеу мен сапасын қамтамасыз 
етуге қатысуының дәлелдерін ұсынуы тиіс 

 +   

44 10.  ББ басшылығы білім беру бағдарламасының 
бірегейлігін, оның білім беру нарығындағы 
(өңірлік/ұлттық/халықаралық)орнын көрсетуі тиіс 

 +   
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45 11.  Білім алушыларды кәсіби сертификаттауға дайындау 
мүмкіндігі маңызды фактор болып табылады 

+    

46 12.  Шетелдік жоғары оқу орындарымен бірлескен 
және/немесе қос дипломды ББ-ның болуы маңызды 
фактор болып табылады 

  +  

Стандарт бойынша жалпы 6 5 1  
«Білім беру бағдарламасын үздіксіз бақылау және кезеңді 

бағалау» стандарты 
    

47 1.  ЖОО еңбек нарығындағы өзгерістерді, жұмыс 
берушілердің талаптарын және қоғамның әлеуметтік 
сұранысын ескере отырып, ББ құрылымы мен мазмұнын 
қайта қарауды қамтамасыз етуі тиіс 

 +   

48 2.  ЖОО ББ мақсатына қол жеткізу және ББ-ны тұрақты 
жетілдіру үшін мониторинг және мерзімді бағалау 
жүргізудің құжатталған рәсімінің болуын көрсетуі тиіс 

 +   

  ББ мониторингі және мерзімді бағалау мыналарды 
қарастыруы керек: 

    

49 3.  Нақты пән бойынша ғылым мен технологияның соңғы 
жетістіктері контексіндегі бағдарламаның мазмұны 

 +   

50 4.  Қоғам мен кәсіби орта қажеттіліктерінің өзгеруі  +   

51 5.  Білім алушылардың жүктемесі, үлгерімі және бітіруі +    
52 6.  Білім алушыларды бағалау рәсімдерінің тиімділігі +    
53 7.  Білім алушылардың қажеттіліктері мен қанағаттану 

дәрежесі 
 +   

54 8.  Білім беру ортасының және қолдау қызметтері 
қызметінің ББ мақсаттарына сәйкестігі 

 +   

55 9.  ББ басшылығы ББ өзгерістері туралы мәліметтерді 
жариялауға, ББ шеңберінде кез келген жоспарланған 
немесе қабылданған іс-қимылдар туралы мүдделі 
тұлғаларды хабардар етуге тиіс 

  +  

56 10.  Қолдау қызметтері білім алушылардың әртүрлі 
топтарының қажеттіліктерін және олардың оқытуды 
ұйымдастыруға, оқытуға, бағалауға, жалпы ББ-ны 
игеруге қанағаттану дәрежесін анықтауы тиіс 

 +   

Стандарт бойынша жалпы 2 7 1  
«Оқушыға бағытталған білім беру, оқыту және бағалау» 

стандарты 
    

57 1.  ББ басшылығы білім алушылардың әртүрлі топтарына 
және олардың қажеттіліктеріне құрмет пен назар 
аударуды, оларға икемді оқу траекторияларын беруді 
қамтамасыз етуі тиіс 

 +   

58 2.  ББ басшылығы дайындау бағыты саласындағы әлемдік 
ғылым мен практиканың қазіргі заманғы жетістіктері 
негізінде оқытуды, ББ мақсаттарына, оның ішінде 
құзыреттерге, талап етілетін деңгейде ғылыми жұмысты 
орындау дағдыларына қол жеткізуді қамтамасыз ететін 
оқытудың әртүрлі қазіргі заманғы әдістемелерін 

+    
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пайдалануды және оқыту нәтижелерін бағалауды 
қамтамасыз етуі тиіс 

59 3.  ББ басшылығы ББ шеңберінде білім алушылардың оқу 
жүктемесін теория мен практика арасында бөлу, әрбір 
түлектің ББ мазмұны мен мақсаттарының жетістіктерін 
игеруін қамтамасыз ету тетіктерін айқындауы тиіс 

+    

60 4.  ББ пәндерді оқыту әдістемесі саласында жеке 
зерттеулердің болуы маңызды фактор болып табылады 

+    

61 5.  ЖОО оқыту нәтижелерін бағалау рәсімдерінің ББ-ның 
жоспарланған нәтижелері мен мақсаттарына сәйкестігін 
қамтамасыз етуі тиіс 

 +   

62 6.  ЖОО ББ оқыту нәтижелерін бағалау тетігінің 
дәйектілігін, ашықтығын және объективтілігін, оқыту 
нәтижелерін алдын ала бағалаудың өлшемшарттары мен 
әдістерін жариялауды қамтамасыз етуі тиіс 

 +   

63 7.  Бағалаушы тұлғалар оқыту нәтижелерін бағалаудың 
заманауи әдістерін меңгеруі және осы салада үнемі 
біліктілігін арттыруы тиіс 

+    

64 8.  ББ басшылығы оқытудың әртүрлі әдістемелерін 
пайдалану және оқыту нәтижелерін бағалау бойынша 
кері байланыс жүйесінің болуын көрсетуі тиіс 

 +   

65 9.  ББ басшылығы оқытушы тарапынан бір мезгілде 
басшылық ету және көмек көрсету кезінде білім 
алушылардың дербестігін қолдауды көрсетуі тиіс 

 +   

66 10.  ББ басшылығы білім алушылардың шағымдарына ден 
қою рәсімінің болуын көрсетуі тиіс 

 +   

Стандарт бойынша жалпы 4 6   
 «Оқушылар» стандарты     
67 1.  ЖОО білім алушылар контингентін қалыптастыру 

саясатын көрсетуі және білім алушылардың өмірлік 
циклын регламенттейтін рәсімдердің ашықтығын, 
жариялануын (оқуға түсуден бастап аяқталғанға 
дейін)қамтамасыз етуі тиіс 

 +   

68 2.  ББ басшылығы жаңа түскен және шетелдік білім 
алушылар үшін арнайы бейімдеу және қолдау 
бағдарламаларын жүргізуді қарастыруы тиіс 

 +   

69 3.  ЖОО өзінің іс-әрекеттерінің тану туралы Лиссабон 
конвенциясына сәйкестігін, оның ішінде білім 
алушылардың академиялық ұтқырлығы нәтижелерін, 
сондай-ақ қосымша, формальды және бейресми оқыту 
нәтижелерін тану тетігінің болуын және қолданылуын 
көрсетуі тиіс 

 +   

70 4.  ЖОО білім алушылардың сыртқы және ішкі 
академиялық ұтқырлығы үшін мүмкіндікті қамтамасыз 
етуі, сондай-ақ оларға оқу үшін сыртқы гранттар алуға 
жәрдемдесуі тиіс 

+    

71 5.  ЖОО білім алушыларды негізгі бағдарламадан тыс 
(оқудан тыс Қызмет)өздігінен білім алуға және дамытуға 
ынталандыруы тиіс 

 +   

72 6.  Важным фактором является наличие механизма 
поддержки одаренных обучающихся 

 +   
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73 7.  Жоғары оқу орны біліктілікті салыстырмалы тануды 
қамтамасыз ету мақсатында басқа білім беру 
ұйымдарымен және "академиялық тану және ұтқырлық 
жөніндегі Ұлттық ақпараттық орталықтардың Еуропалық 
желісінің / Enic/NARIC Ұлттық академиялық Ақпараттық 
тану орталықтарының" ұлттық орталықтарымен 
ынтымақтастықты көрсетуі тиіс 

+    

74 8.  ЖОО білім алушыларды практика орындарымен 
қамтамасыз етуі, бітірушілерді жұмысқа орналастыруға 
жәрдемдесу, олармен байланысты қолдау рәсімін 
көрсетуі тиіс 

 +   

75 9.  ЖОО бітірушілерге алған біліктілігін растайтын 
құжаттарды, соның ішінде қол жеткізген оқу нәтижелерін 
беру рәсімін көрсетуі тиіс 

+    

76 10.  ББ басшылығы бағдарлама түлектерінің еңбек 
нарығында сұранысқа ие дағдыларға ие екендігін және 
бұл дағдылардың шын мәнінде өзекті екендігін көрсетуі 
тиіс 

 +   

77 11.  ББ басшылығы түлектердің жұмысқа орналасуы мен 
кәсіби қызметіне мониторинг жүргізу тетігінің бар 
екендігін көрсетуі тиіс 

 +   

78 12.  Жұмыс істеп тұрған түлектер 
қауымдастығының/бірлестігінің болуы маңызды фактор 
болып табылады 

  +  

Стандарт бойынша жалпы 3 8 1  
Стандарт « Педагогикалық ұжым »     
7 9 1.  ЖОО-да жалдамалы (оның ішінде шақырылған ПОҚ), 

бүкіл штаттың кәсіби құзыреттілігін қамтамасыз ететін 
персоналдың кәсіби өсуі мен дамуын қамтитын ББ 
бөлінісінде объективті және ашық кадр саясаты болуы 
тиіс 

 +   

8 0 2.  ЖОО ПОҚ сапалық құрамының белгіленген біліктілік 
талаптарына, ЖОО стратегиясына, ББ мақсаттарына 
сәйкестігін көрсетуі тиіс 

+    

81 3.  ББ басшылығы студентке бағдарланған оқыту мен 
оқытуға көшуге байланысты оқытушы рөлінің өзгеруін 
көрсетуі тиіс 

 +   

8 2 4.  ЖОО ОПҚ-ның, оның ішінде жас оқытушылардың 
мансаптық өсуі мен кәсіби дамуына мүмкіндік беруі тиіс 

 +   

8 3 5.  ЖОО ББ талаптарына сәйкес келетін кәсіби 
құзыреттіліктері бар тиісті салалардың мамандарын 
оқытуға тартуы тиіс 

 +   

8 4 6.  Вуз должен продемонстрировать наличие механизма 
мотивации профессионального и личностного развития 
ППС 

 +   

85 7.  ЖОО білім беру үдерісінде ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар мен бағдарламалық 
құралдардың (мысалы, on-line оқыту, у-портфолио, 
морстар және т. б.) ПОҚ-ның кеңінен қолданылуын 
көрсетуі тиіс. 

 +   
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86 8.  ЖОО қызметтің академиялық ұтқырлықты дамытуға, 
үздік шетелдік және отандық оқытушыларды тартуға 
бағытталғанын көрсетуі тиіс 

+    

87 9.  ЖОО әрбір оқытушының ЖОО-дағы сапа мәдениеті мен 
академиялық адалдықты ілгерілетуге тартылғандығын 
көрсетуі, ПОҚ-ның, оның ішінде шақырылғандардың ББ 
мақсаттарына қол жеткізудегі үлесін анықтауы тиіс 

 +   

8 8 10.  ПОҚ-ның аймақ пен елдің экономикасын, білімін, 
ғылымы мен мәдениетін дамытуға қатысуы маңызды 
фактор болып табылады 

+    

Стандарт бойынша жалпы 3 7   
«Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау жүйелері» 

стандарты 
    

89 1 ЖОО инфрақұрылымның, білім беру ресурстарының, 
оның ішінде материалдық-техникалық ресурстардың 
білім беру бағдарламасының мақсаттарына сәйкестігіне 
кепілдік беруі тиіс 

 +   

90 2. ББ басшылығы ББ мақсаттарына қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін қазіргі заманғы жабдықтармен 
жарақтандырылған аудиториялардың, зертханалардың 
және басқа да объектілердің жеткіліктілігін көрсетуі тиіс 

 +   

  ЖОО ақпараттық ресурстардың ЖОО-ның және іске 
асырылатын ББ қажеттіліктеріне, оның ішінде 
мынадай бағыттар бойынша сәйкестігін көрсетуі тиіс: 

    

91 3. Білім беру бағдарламаларына сәйкес білім алушылар мен 
ПОҚ-ты технологиялық қолдау (мысалы, онлайн-оқыту, 
модельдеу, Деректер Базасы, деректерді талдау 
бағдарламалары) 

 +   

9 2 4 Жалпы білім беретін, базалық және бейіндеуші пәндер 
бойынша қағаз және электрондық жеткізгіштердегі 
кітапхана ресурстары, оның ішінде оқу, әдістемелік және 
ғылыми әдебиеттер қоры, мерзімді басылымдар, Ғылыми 
дерекқорларға қолжетімділік 

 +   

93 5. ҒЗЖ нәтижелерін, бітіру жұмыстарын, 
диссертацияларды плагиатқа сараптау 

+    

94 6. білім беру Интернет-ресурстарына қол жеткізу  +   
95 7. өз аумағында Wi-Fi жұмыс істеуі  +   

96 8 ЖОО ғылыми зерттеулер жүргізу, ғылым мен білімнің 
интеграциясы, ПОҚ, қызметкерлер мен білім 
алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін 
жариялау үшін жағдай жасайтынын көрсетуі тиіс 

 +   

9 7 9. ЖОО білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін 
пайдаланылатын Оқу жабдығы мен бағдарламалық 
құралдардың экономиканың тиісті салаларында 
пайдаланылатындарға ұқсас болуына ұмтылуы тиіс 

 +   

9 8 10 ББ басшылығы ақпараттандыру мен кеңес беруді қоса 
алғанда, білім алушылардың әртүрлі топтарын қолдау 
рәсімдерінің болуын көрсетуі тиіс 

 +   
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9 9 11 ББ басшылығы білім алушының жеке білім беру 
траекториясы бойынша алға жылжуы үшін 
жағдайлардың болуын көрсетуі тиіс 

  
+ 

 

100 12 ЖОО білім алушылардың әртүрлі топтарының 
(ересектер, жұмыс істейтін, шетелдік білім алушылар, 
сондай-ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім 
алушылар)қажеттіліктерін ескеруі тиіс 

 +   

101 13 ЖОО инфрақұрылымның қауіпсіздік талаптарына 
сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс 

+    

Стандарт бойынша жалпы 2 10 1  
«Қоғамды ақпараттандыру» стандарты     
10 2 1 ЖОО жарияланатын ақпараттың дәл, объективті, өзекті 

болуына кепілдік береді және білім беру бағдарламасы 
шеңберінде ЖОО қызметінің барлық бағыттарын 
көрсетеді 

 +   

103 2. Жұртшылықты хабардар ету ел дамуының ұлттық 
бағдарламалары мен жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру жүйесін қолдауды және түсіндіруді 
көздеуге тиіс 

 +   

104 3. ЖОО басшылығы қалың жұртшылықты және мүдделі 
тұлғаларды ақпараттандыру үшін ақпарат таратудың 
түрлі тәсілдерін (оның ішінде БАҚ, веб-ресурстар, 
ақпараттық желілер және т. б.) пайдалануы тиіс 

 +   

  Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат объективті, 
өзекті болып табылады және мыналарды қамтуы тиіс: 

    

105 4 ББ-ның мақсаты мен жоспарланған нәтижелері, 
берілетін біліктілік 

+    

106 5. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі 
мен мәліметтері 

 +   

107 6. Серіктес жоғары оқу орындарымен, жұмыс 
берушілермен академиялық ұтқырлық бағдарламалары 
және ынтымақтастықтың басқа да нысандары туралы 
мәліметтер 

 +   

108 7. Білім алушылардың жеке және кәсіби құзыреттерін 
дамыту және жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері 
туралы мәліметтер 

 +   

109 8 ББ-ның білім беру қызметтері нарығындағы 
ұстанымдарын көрсететін деректер (өңірлік, ұлттық, 
халықаралық деңгейлерде) 

  +  

110 9. Маңызды фактор-ашық ресурстарда профессор-
оқытушылар құрамы туралы, тұлғалар тұрғысынан 
сенімді ақпаратты жариялау 

 +   

1 11 10 ЖОО өзінің веб-ресурсында ББ бойынша аудиттелген 
қаржылық есептілікті жариялауға тиіс 

 +   

1 12 11 ЖОО сыртқы бағалау рәсімдерінің нәтижелері бойынша 
сыртқы ресурстарға ақпарат пен сілтемелер 
орналастыруы тиіс 

 +   

1 13 12 Əріптестермен, оның ішінде ғылыми/консалтингтік 
ұйымдармен, бизнес әріптестермен, әлеуметтік 

 +   
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әріптестермен және білім беру ұйымдарымен 
ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы ақпаратты 
орналастыру маңызды фактор болып табылады 

Стандарт бойынша жалпы 1 10 1  
БАРЛЫҒЫ 27 77 9  

 
27 ( 24%) параметрлер «күшті» позицияға ие 
77 (68%) параметрлері «қанағаттанарлық» позицияға ие 
9 (8%) параметрлерде «жақсартуды ұсынады» позициясы бар 
0 ( 0 %) параметрлер «қанағаттанарлықсыз» позицияға ие 
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